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VOORBERICHT.
Op verzoek der Uitgevers heeft ondergeteekende zich belast met het samenstellen van deze beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, die geheel bewerkt is naar de gegevens der groote
Encyclopaedie van Ned.-Indie. Als overweging heeft bij deze uitgave gegolden, dat de genoemde
groote Encyclopaedie niet alleen tengevolge van den hoogen prijs niet onder het bereik van het groote
publiek valt, maar ook voor dat groote publiek te uitvoerig is. Voor elk die zich meer in het bijzonder
met Indische zaken bezig houdt : voor regeeringsinstellingen, ambtenaren, bibliotheken, redacties,
leiders van Indische ondernemingen, enz. is de groote uitgave onmisbaar; de beknopte uitgave
tracht, zoowel door omvang als prijs, te voorzien in de behoefte van alien, die in Nederlandsch-Indie
belangstellen of daarbij belang hebben, hetzij in Nederland gevestigd of in Indie. Daarom is er naar
gestreefd, bij veel beknopter omvang, den inhoud even betrouwbaar en belangwekkend te doen blijven,
terwijl, wat het eerste gedeelte betreft, zooveel mogelijk de gegevens zijn bijgewerkt tot op het tijdstip van het verschijnen dezer uitgave, waarbij in aanmerking dient genomen, dat de eerste vellen
reeds in den loop van 1918 bewerkt en in laatsten vorm vastgesteld werden.
Wat de schrijfwijze betreft, de stomme e wordt door 6, de volkomen e door é, de onvolkomen door 6
weergegeven ; de 6-klank in Javaansche woorden (open laatste en voorlaatste lettergreep) door a.
Evenwel zijn bij sommige, door algemeen gebruik of officieele spelling geijkte namen deze regels niet
streng toegepast; zoo vindt men hier: Deli, Borneo, enz. zonder klankteekens; evenzoo Bondowoso;
bij dergelijke Jay. plaatsnamen is soms de juiste uitspraak eenmaal tusschen haakjes aangegeven:
(Band&wasa). Men zij er dus op bedacht, sommige woorden, die niet met o voorkomen, met a te zoeken.
Het spreekt wel vanzelf, dat deze uitgave de groote Encyclopaedic niet vervangen kan; voor alien,
die uitvoerige inlichtingen omtrent Indische zaken wenschen, blijft zij de onmisbare vraagbaak; daarom is dan ook telkens bij een aantal grootere artikelen naar die Encyclopaedie verwezen, en zoeke men
o.a. de literatuuropgave voor verschillende land- en volksbeschrijvingen steeds ook aldaar.
Wageningen, November 1921.
T. J. BEZEMER.

AANVULLINGEN BIJ ENKELE ARTIKELEN.

AMBOINA. De afdeelingen 3 en 7 (administratieve indeeling) moeten vervallen, daar bij
Ind. Stb. 1919 no. 457 een nieuw gewest : „NieuwGuinea". is ingesteld, verdeeld in drie afd. :
Noord-N.-G., West-N.-G. en Zuid-N.-G.; hoofdplaats Manokwari.
BAJAT of TOmbajat, desa in het district
Klaten der gelijkn. afd., res. Soerakarta, met
oude vorstengraven, die door de Inlanders als
heilig beschouwd worden.
BANDAHARA, of Bendahara, rijksbestuurder, titel van den hoogsten staatsambtenaar in
een Mal. staat; eigenlijk schatbewaarder.
BEVOLKING van Ned. India. Volgens een

voorloopige volkstelling had Ned.-India ult.
1917 een bevolking van ± 47 millioen zielen,
w.o. ± 138.000 Europ. en 832.000 Vr. Oosterlingen ; de volkstelling van 1920 gaf voor Java
en Madoera ruim 35 millioen, voor de Buitengewesten, zonder Nieuw-Guinea, ruim 14 millioen.
KANIGARA (Kanigoro), typisch-Javaansch
galahoofddeksel van bestuursambtenaren, van,
zwart Laken, met strepen van goudblad of goudpassement; de vorm is een van boven afgesneden
kegel.
MILIK, (Arab. milk) eigendom, in sommige
streken van den Archipel vooral voor het Inl.
bezitsrecht op grond gebruikt.
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Regel.
3 v.o.
17 v.o.

staat PELOEROEAN, lees PELOEROEN.
staat Miomaffo, moet zijn : vroegere naam van het zelfbesturend landschap
Miomaffo op Timor.
24 v.o.
moet de verwijzing naar TOCHTEN vervallen.
staat STRAFSTELSEL, lees' KRAKAL.
15 v.b.
29 v.o.
voeg bij na STERREBEELDEN: in het Supplement der groote Encyclopaedie van Ned.-India.
staat BAKAU TINGGI, lees BAKAU TINGI.
34 v.b.
staat BANGWRTAN, lees BANGWkrAN.
15 v.b.
moet de verwijzing naar SILEBAR vervallen.
22 v.o.
28 v.b.
voeg bij, na CREDIETINSTELLINGEN: in de groote Encyclopaedic
van Ned.-India.
moot vervallen.
16 v.b.
31 v.o.
staat Singkarah, to lezen : SINGKARAK.
moeten vervallen.
1 en 2 v.b.
17 v.o.
staat (Zie GRONDRECHTEN OP DEN) lees: Zie GROND (RECHTEN
OP DEN).
staat PATJIT, lees PATAT.
11 v.b.
18 v.o.
in plaats van „en Koeningan" to lezen : waarvan Cheribon bestaat uit de
regentschappen Cheribon en Koeningan.
8 en 7 v.o.
i. pl. v. GANGGARANGAN (soEND.) GERANGGANG (mAL.), to lezen:
GARANGAN (JAY.).
moot vervallen.
35 v.b.
moeten vervallen.
4 en 5 v.o.
35 v.o.
moeten vervallen de woorden: PEPER, TABAK, THEE.
4 v.b.
staat : wajang (zie ald.) lees: wajang (zie TOONEEL).
staat Adilargoe lees Adilangoe.
19 v.b.
2 v.o.
moet STERRENBEELDEN vervallen.
moet vervallen.
30 v.b.
art. DOERI moet voor DOERIAN.
26 v.b.
staat GRONDRECHTEN OP DEN lees: GROND (RECHTEN OP DEN).
39 en 40 v.o. moeten vervallen.
26 v.o.
moot de verwijzing naar ZEE vervallen
19 en 20 v.o. de verwijzing naar WILDHOUTBOSSCHEN moot vervallen.
moot vervallen.
34 v.o.
7 v.o.
verwijzing naar VEREENIGINGEN moot vervallen.
moet vervallen.
17 v.o.
38 en 39 v.o. moeten vervallen.

VERBETERINGEN.
Bl. Kol.
1
209
211
1
211
1
211
1
211
1
226
1

Regel.
11 v.b.
29 v.b.
30 v.o.
33 v.o.
34 v.o.
10 v.o.

vII

voeg bij : in de groote Encyclopaedie van Ned.-Indie.
moet vervallen.
Zie VEZELSTOFFEN moet vervallen.
meet vervallen.
staat VEZELSTOFFEN, lees JUTE.
de beide laatste woorden en reg. 9 v.o. geheel moeten vervallen; na OEBI
DJAWA invoegen : en OEBI KAJOE.
25 v.b.
231
moet (zie aldaar) vervallen.
2
250 2
33 v.o.
moet Zie RHYNCHOTA vervallen.
252 2
23 v.b. staat WELVAARTCOMMISSIE, lees WELVAARTONDERZOEK.
25 v.b.
262 2
Voor art. KROONORDONNANTIEN zie hierboven.
263 2 21 en 28 v.o. na: INDIt en ZEEMACHT EN ZEEROOF in te voegen: in de groote
Encyclopaedie van Ned.-Indie.
4 v.o.
270
1
moet vervallen.
270
2
37 en 38 v.b. moeten vervallen.
285 1 16 en 17 v.a. na VERDEDIGINGSSTELSEL VAN NED.-INDIt en WERFDEPOT
(KOLONIAAL), in te voegen : in de groote Encyclopaedie van Ned.-Indie.
20 v.b.
289 2
staat PATJET, lees PATJtT.
292
2
21 v.b.
moet vervallen.
5 v.o.
295
1
staat onder VULKANEN, lees : in het art. RINDJANI.
298 1
33 v.o.
moet VEREENIGINGEN vervallen.
2
4 v.o.
304
staat 1893 M., lees 2261 M.
16 v.o.
304 2
moet NUTTIGE MINERALEN vervallen.
307 2
8 en 7 v.o. moet (zie VORSTENLANDEN) vervallen.
27 v.b.
308 2
staat BESTUUR, lees BATAKS.
308
2
31 v.b.
achter DOKKEN in te voegen : in de groote Encycl. van Ned.-Indie.
319
1
12 v.o.
art. MILIK, zie boven bl. VI.
334 2
9 en 10 v.o. invoegen : „en" tusschen PISANG en MANILLAHENNIP, en weglaten:
en VEZELSTOFFEN.
343
1 8 Lim. 12 v.b. moeten vervallen.
349
art. NIEUW GUINEA; administratieve indeeling zie boven, bl. VI

AMBOINA.
364
385
415
422
455
458
459
470
490
497

2
2
2
1
2
1
1
2
1
1

7 v.b.
bijvoegen: in de groote Encyclopaedie van Ned.-Indie.
32 v.b.
moet vervallen: (Zie POELAU TJINGKOEK).
13 v.o.
bijvoegen: in de groote Encyclopaedie van Ned.-Indie.
26 v.o.
36 v.o.
staat landgerechi, lees 4andgerecht.
19 v.b.
bijvoegen : in de groote Encyclopaedie van Ned.-Indie.
19 v.b.
verwijzing naar VEGETATIE moet vervallen.
42 v.b.
moet: Zie ook VOEDINGSMIDDELEN, vervallen.
26 v.b.
moet vervallen.
29 en 30 v.b. moeten de woorden : en TAPAH vervallen.

A.
AA (PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES
ROBIDE VAN DER), geb. 1802, gest. 1887. Hij
hield zich met koloniale en aardrijkskundige
studien bezig en verwierf vooral groote verdiensten door zijn geschriften over N.-Guinea.
AAL. Aalachtige visschen (Apodee) komen in
groote verscheidenheid in den Ind. Archipel
voor. Aal of paling heet in het algemeen, in het
MAL. en SOEND. beloet, in het BATAV. MAL. moa,
een kleine soort in het JAV. weloet; een groote
soort met ooren : JAV. sidat, SOEND. loebang.
Monoptesus javanensis (MAL. lendoeng, BATAV.
MAL. lindoeng, SOEND. beloet, JAV. bdoet) en Sytnbranchus bengalensis Mc Cl. hebben geheel het
uiterlijk van alen, doch behooren tot een geheel
andere groep (Symbranchii). Zij bewonen het
zoete water van de groote Soenda-eilanden.
AARDAPPEL. (MAL., JAV., SOEND. kentang),
een kruidachtige plant, die in Chili in 't wild
voorkomt en vermoedelijk haar vaderland in het
Andesgebergte heeft. In Ned.-India worden de
aardappelen ten behoeve van Europeanen door
de inlanders gekweekt. Aileen de Tenggereezen
gebruiken ze zelf als voedsel; ook de Papoea's
van het Arfakgebergte in West-Nieuw-Guinea
zouden ze veel gebruiken, zooals de andere bewoners van het gebergte van Nieuw-Guinea in
den regel de knollen van Ipomoea Batatas eten.
De aardappel wordt in Ned.-India bij voorkeur
tusschen 1000 en 2000 Meter geteeld, hoewel
men haar reeds op 600 Meter aantreft. Voornamelijk vindt men haar op ongeirrigeerd land,
hier en daar ook als tweede gewas op sawahterreinen.
De Bataks op de Karohoogvlakte telen op 1500
Meter tegenwoordig zeer goede, ziektevrije soorten (Franschen ). Zij hebben een veel rationeeler
wijze van kweeken dan de Javanen.
AARDBEVING. Onder aardbevingen verstaat
.men alleen die bewegin gen van de aardkorst, waar
van de oorzaak in de aarde zelf ligt. Dreuningen
ten gevolge van• luchttrillin gen, zooals tegelijk met
zware knallen gedurende de groote Krakataueruptie (1883) op vele plaatsen van den Archipel
werden waargenomen, waardoor voorwerpen in
trilling komen en glasruiten kunnen breken, behooren dus niet tot de aardbevingen.
Men onderscheidt de aardbevingen in : A. Vulkanische, gevolgen van toenemende vulkanische
werking, en meestal een uitbarsting vooraf
gaande; en B. Niet-vulkanische, hetzij 1°. instortingsaardbevingen, ontstaan door instorting van
onderaardsche holten ; wegens den steeds geringen omvang dezer holten is dit soort aardbevingen hoewel vaak hevig, toch altijd van lokalen
aard ; of 2°. tectonische of dislocatie-aardbevingen,
uitgaande van breukvlakken, spleten en plooien
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in de aardkorst. Door drukverschillen in de
aardkorst ontstaat wringing, die, een zekere
intensiteit bereikende, een scheur veroorzaakt,
zoodat de eene aardschol ten opzichte van de
andere een beweging maakt. Tengevolge van den
soms reusachtigen omvang der zich bewegende
schollen is de intensiteit der tectonische aardbevingen het grootst; langs de eenmaal bestaande breuklijnen zullen zich telkens weer aardbevingen voordoen ; en daar langs deze zich ook
de vulkanen bevinden zullen vulkanische en
aardbevingsverschijnselen zich vaak in hetzelfde
gebied voordoen. Zeer talrijk komen zij ook &tar
voor, waar de aarde diepe plooien heeft, nl. bij de
trogvormige diepten in de Oceanen. Zuidelijk
langs Sumatra en Java en oostelijk van de Talaud-eilanden bevinden zich zulke geulen van
raeer dan 7000 M. diepte; ook de Banda Zee is
een 5000 M diepe inzinking en talrijk zijn de
aardbevingen, die uit die plooigebieden komen.
De gebergte-ketenen zijn de voor ons zichtbare
plooigebieden en evenwijdig aan hun strekking
loopen meestal ook de breuklijnen . Zoo zijn aardbevingen zeer veelvuldig in on langs het Barisan-gebergte (Tapanoeli 1892, Benkoelen 1914), op Ceram
(1899), op Nieuw-Guinea (1864), op Ambon (1898).
Hieronder volgen enkele belangrijke aardbevingen : Cheribon (1847); Amboina (1644, 1674
1835, 1898); Molukken (1857); Ambarawa (1865,
1872); Midden-Java (1867); Tjiandjoer (1879);
Java's Eerste Punt (1880); Koepang (1881);
Midden-Java (1890); Tapanoeli (1892); Ceram
(1899,met vloedgolf); Soekaboemi (1900); Sirneuloe (1907, met vloedgolf); Korintji (1909); Sangir
(1913); Benkoelen (1914).
AARDE (EETBARE). Het eten van aarde (geophagie) is eon gebruik, dat men in den geheelen
Archipel aantreft : zoo wel op Java als op Sumatra, bij Maleiers en Bataks, op Borneo bij de
Dajaks, op Soembawa en zelfs op N.-Guinea is
het bekend. De aarde, die gegeten wordt, — op
Java tanah ampo geheeten bestaat uit een
vette kleisoort, wit, geel, roodachtig, geelbruin
of grijsgroen van kleur, die, behalve de gewone
bestanddeelen van klei,bitumirieuze en organische
stoffen bevat. Zij wordt met zorg gewasschen ; het
slib wordt na een nacht bezinkens gewreven en
tot schijfjes of pijpjes gevormd. Vaak worden de
koekjes met een zout-oplossing bestrooid, met
kokosolie bestreken en daarna geroosterd. Gewoonlijk wordt de aarde als lekkernij gegeten,
soms ook wel door zwangere vrouwen, omdat het
nog niet geboren kind er op gesteld heet to zijn.
Het gebruik leidt tot verstopping en ziekten. Op
Borneo wordt de koolschiefererts en op Sumatra,
ook wel diatoraeeenaarde gegeten. Voor litteratuur zie groote Encycl.
1

AARDKUNDE—ADAT.

2

r. AARDMAGNETISME noemt men het verAARDKUNDE. Zie GEOLOGIE.

schusel, dat de aarde omgeven en doordrongen
is van een magnetisch krachtveld. De oorzaak
hiervan is nog onbekend. Het aardmagnetische
veld is onderhevig aan verschillende periodische
en onperiodische schommelingen, die door terrestrische en kosmische (vooral solaire) invloeden
veroorzaakt worden, en gedeeltelijk nog on verklaard zijn. De waarneraing en het onderzoek dier
verschijnselen geschiedt op magnetische observatoria, die door een groot aantal rijken onderhouden worden ; in Indie behartigt het KM).
Magnetisch en Meteorologisch Observatorium,
to Batavia gevestigd, die belangen. In de eerste
jaren na do stichting van het Observatorium
werd enkel de declinatie waargenomen. Zie
verder onder OBSERVATORIUM.
De eerste magnetische opneming van Ned.Indie geschieddo in 1848 door eon. Ellgelschman,
C. M. Elliot; de tweede, nit eigen middelen, maar
als regeeringsopdracht, door den RoAerdaramer
Dr. E. van Rijckevorsel, tusschen de 'wen 1874
en 1877, on de derde van 1903 tot 1907 door den
onderdirecteur, later directeur van het Observatorium to Batavia, Dr. W. van Bern.m.elen.
Voor litteratuur en bijzonderhed_en omtrent den
loop van declinatie, inclinatie on intensiteit in
Ned.-Indie, zie groote Encycl.
AARDNOOT. Zie ARACHIS.

AARDNOTEN-OLIE ook KATJANG-OLIE genaamd, afkomstig van de Arachis hypogaea L.,
Katjang tanah, eon plant die uit Z.-Amerika afkomstig is en op Java en in vele tropische gowesten, alsmede in Zuid-Europa, wordt gekweekt.
Zij wordt door de inlanders op Java verkregen
door de gedroogde peulen van de schil to ontdoen
en dan de noten in eel] rijstblok fiju to stampen,
to stoomen on warm uit to persen. In de vele
fabrieken, die men thans op Java vindt, werkt
men op Europeesche wijze on gebruikt dan hydraulische persing. Ook door extractie met benzine wordt een niet eetbare olie bereid. Do
Javaansche olie is veelal gekleurd, de Europeosche, door koude persing verkregen, is bijna
kleurloos, aangenaarn van smaak en kan de olijf-

olie vervangen. Voorts dient de olio bij de
margarinefabrikatie, voor de bereiding van zeep,
tot het smeren van machines on op Java ook voor
lampelie. Zij wordt o. a. door de Nederlandsche
oliefabriek to Delft onder den naam van Deiftsche sla-olie in den halide' gebracht. De na het
uitpersen van de olie achterblijvende kook (boon g-

kil) bevat j 6 % siikstof en wordt als most gebruikt. Ook dient zij ter bereiding van ontjom
(eetbaar gemaakte boengkil).
AARDOLIE. Zie PETROLEUM.
ABANG-ABANG. (Gaj.)Abeueng-abeueng(ATJ.),
op nude kaarten Abong-abong geheeten, een 3015
M. hooge berg van — naar de vormen to oordeelen — vulkanisehen oorsprong, gelegen in het
Gouv. Atjeh en 0. Behoort tot hot Gajo'sche
Centraalgebergte. Naar de Al jehsche zijde heet de
Abang-abang gewoo -nlijk Sin ggah Mata of Tangga.
ABANGAN. Zie ISLAM IV, b.
A. B. C. KRUID. Zie SPILANTHES.
ABDAS (reiniging). Zie SEMBAHJANG.
ABDI. Afgelcid van het Arab. 'abd, dienaar,
slaaf, in welko beide b0 eckenissen het woord
voorkomt. In de Jay. Versteelanden verstaat
men thans onder „abdi dalem" vorstendiena-

ren, van de hoogste arabtenaren tot de laagstAJ
hof-officieren, terwijl de uitdrukking overigens
een beleefdheidsvorm is, gelijkstaand.e met ens :
„Uw dienaar."
ABDOELLAH, Arab. „dienaar van Allah" is
een ook in den Indischen Archipel zeer gebruikelijke naam.
ABOEHOE. Zie VLEERMUIZEN (INSEKTEN-ETENDE).
ABOENG. Volgens de overlevering zou Menak
Pamoeka Baginda, eon afstammeling van Lampong, zich als hoofdleicler met een deel van don
hoofdstam van de Wai Ompoe naar de Aboengstreken (het W. deel der tegenw. onderafd.
SEPOETIH), hebben begeven en zich hebben gevestigd langs de Wai Aboeng, een linkerzijrivier van
de Wai Rasem; van hieruit hebben doze lieden, de
.A.boengers, zich verder uitgebreid en zich in verschillende aangrenzende streken van de Lampongs gevestigd.
Aboenger heeft de beteekenis aangenomen. van
bovenlander, on wordt dikwijls in tegenstelling met
Lamponger, iemand van de benedenlanden, gebruikt.

ABOLITIE is het besluit der politieke macht,
waarbij bevolen wordt met een begonnen rechtsgeding niet verder voort to gaan. In Ned.-Indie
heeft de Gouv.-Gen., in overeenstemming met
den Rand v. N.-I., het recht daartoe voor zooveel
Iniandsche Vorsten on hoofden betreft. Art. 52
R.-R. en Bijbl. No. 737.
ACCIJNZEN. Zie BELASTINGEN.
ACHTERWAL. Zie order AROE-EILANDEN.
ADAN (aankondiging van de senabahjang).
Zie MOSKEE, C.
ADAS (MAL. JAv.), Hadas of Hades (soEND.),
Finkel (moz. MAL.) ; Vcnkel de vruchten van
Foeniculum vulgare L., Fara.
Umbelligerea.
Plant van Z.-Europa, W.-Azie en N.-Afrika,
waarschijnlijk door de Europeanen in Indie
in.gevoerd. Groeit in hooge streken zeer good.
Fenkel wordt bij de bereiding van vele gerecht,en
gebezigd. De aetherische olio, uit planten op Java
gekweekt, is van zeer goede hoedanigheid. Adas
mantis = anijs, zie PIMPINELLA; adas tjina
heeft vergiNge vruchten, zie ILLICIUM.
ADAS ADASAN (JAv.). Zeer gezochte sierplant in Indie: Gomphrenia globosa L.
ADASPOELASARI. Venkelvruchten vermengd
met de bast van poelasari (Alyxia stellata Bl.),
een zeer gebruikelijk Inl. geneesmiddel. Zie POELASARI.
ADAT. Aan het Arabisch ontleende term, die
„gewoonte" beduidt in den ruimsten zin. Mohammedaansche inlanders echter plegen tegenover elkaar to stollen „adat" en „hoekoem" (sarat,
sjarat, oehoem, enz.), waarbij het eerste op de —
zoo belangrijke — zuiver inheenasche (Indonesische) gewoonten, het tweede daarentegen op
de aan de Mohanamedaan.sche wet ontleende
regels on gewoonten ziet. Onder adat in dozen zin
vallen dus de inheernsche zeden on gebruiken op
elk gebied des levens. Zie ook ADATRECHT
en ISLAM.
De (niet-Maleische) bijvorm hadat wordt op
Zuid-Celebes, on in Boegineesche of Makassaarsche landschappen buiten Zuid-Celebes, gebezigd
voor den veelhoofdig regeerenden en ook rechtsmacht uitoefenenden rijksraad van iniandschc
rijken, gevormd door voort en rijksgrooten to
zamen. Zie ook RECHTSWEZEN.
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ADATRECHT—ADJISAKA.
ADATRECHT. Deze naam is in de twintigste
eeuw van lieverlede in zwang gekomen om het
ongecodificeerde recht der inlanders en vreemde
oosterlingen in Ned.-India aan te duiden, en wel
wegens het gebrekkige der vroegere benanaingen.
De term „adatrecht" schijnt het eerst gebezigd
door Dr. C. Snouck Hurgronje in 1893 (De Atjehers I, bl. 16 en 386; advies in Adatrechtbundel I,
bl. 24), doch is sedert door anderen overgenomen,
zelfs door de regeering, waarvoor men met name
zie Ind. Stb. 1911 bo. 569 art. 1 en Bijbl. 8091.
De studie van het adatrecht dagteekent van
het laatste kwart der negentiende eeuw; als baanbrekers moeten vooral genoemd worden Prof. Dr.
G. A. Wilken, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje en
Prof. Mr. C. van Vollenhoven.
ADATRECHTSPRAAK. Dezen naam pleegt
men te bezigen, niet voor alle rechtspraak, die
het adatrecht tot richtsnoer neemt (dus o. a. die
onzer landraden in burgerlijke zaken), doch alleen
voor die rechtspraak („inheemsche rechtspraak",
zie aldaar) welke ook zelve, in werkelijkheid of in
naam, door 's lands adat en niet door onze verordeningen.op het rechtswezen is ingesteld. Over
haar en over de vanouds daarbij gevolgde
rechtspleging, zie Mr. B. ter Haar, Het adatproces der inlanders, 1915, en de aldaar aangehaalde
litteratuur.
ADATREGELINGEN. Benaming ter aanduiding van voorschriften van adatrecht, die niet
door een of ander gezag (dorp, vorst enz.) worden opgelegd, maar vrijwillig als gedragsregels
worden aanvaard door een groep uit de inlandsehe bevolking.
ADEL. Bijna overal in Nederlandsch-India
vindt men een erfelijken adel, die een afzonderlijken stand in de maatschappij vormt, en in sommige streken grooten invloed op de bevolking
heeft. De Islam kent slechts een algenaeenen geboorte-adel, namelijk dien van de afstammelingen van Hasan en Hoesein, de zoons van Ali en.
Moharameds dochter Fatimah. De afstammelingen van Hasan voeren gewoonlijk den titel van
Sjarif (Inl. sarip) en die van Hoesein den titel
van Sajjid (Inl. Said). De Sjarifs en de Saijid's
worden aangesproken met het woord Habib.
Hun dochters voeren den titel van Sjarifah
(Inl. Saripah). Bovendien worden in het Mohammedaansche recht alle personen, behoorende tot
den Arabisohen stam Qoraisj, ja zelfs alle Arabieren, als van edeler blood aangemerkt dan personen tot andere nationaliteiten behoorende, welke
hun stamboom ook moge zijn. In verreweg de
meeste streken van den Archipel worden daze
begrippen ook gehuldigd door de Inlanders, die
den Islam hebben omhelsd, maar op Java erkent
men over het algem.een de Sarip's en de Said's
wel als personen van adel, maar volstrekt niet als
gelijkstaande in geboorte met Vorsten, Regenten
on andere Inlandsche grooten.
De niet-Mohammedaansche, inheemsche adel
wordt vooral gevonden op Java (waarbij to
onderscheiden valt tusschen de Soendalanden on
Midden-Java, in het bijzonder de Vorstenlanden),
op Zuid-Celebes en bij de Bataks. De voorn.
titels op Java zijn : Pangeran, Radon, en Mas.
Op Bali valt de adel geheel samen met het
Hindoesche kastenwezen, in de res. Besoeki
(Java) treft men eveneens nog overblijfselen van
den ouden Hindoe-adel aan. Zie verder TITELS
(INLANDSCHE RANGEN EN).
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ADIKARTA, ook wel verkeerdeitk near zijn
vroegere hoofdplaats BROSOT genaamd. Regentschap in de residentie Djokjakarta, gelegen ten.
W. van den Praga,, on behoorende tot de afdeeling Koelon-Praga. Het is het regentschap van
den op de hoofdplaats Djokjakarta gevestigden
„onafhankelijken" (d.w.z. niet onder den sultan
staanden) Prins Pakoe Alam, met de hoofdplaats
BOndoengan en bestaande uit de districten Sogan
en Galoer, met gelijknaraige hoofdplaatsen. In
het regentschap Adikarta ligt een suikerfabriek
(Sewoegaloer).
Adikarta beslaat het grootste, westelijk deel
der kustvlakte van Djokjakarta, tusschen de
mondingen van Bagawanta, on Praga. Het landschap is dicht bevolkt, ook de voormalige, thans
drooggelegde rawa, die achter de small° duinenrij
gelegen was.
ADILANGOE. Zie DEMAK.
ADININGRAT (JAv.), „de eerste of het schoonste der aarde". Dit woord wordt in de Hoftaal,
gesproken aan de inlandsche hoven van Soerakarta en Djokjakarta, on in officieele bescheiden
van die hoven uitgaande of daaraan gericht, altijd gevoegd achter de plaatsnaraen Soerakarta,
en Djokjakarta.
ADIPATI is thans in de Gouvts. landen op Java
een ambtstitel, die bij wijze van onderscheidi -ng
aan regenten wordt toegekend. Vooraf gegaan
door Pangeran drukt het woord den titel uit van
den troonopvolger in Soerakarta en Djokjakarta :
Raden Adipati is aldaar de titel van den Rijksbestierder. Zie TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN).
ADJAN (aankondiging van den sembahjang).
Zie MOSKEE. C.
ADJATAPPARANG. Onder dozen naam, die
„ten westen van het Meer" — d.w.z. meer van
Tempe — beteekent, verstond men vroeger een
bondgenootschap, bestaande uit de Boegineesche
landschappen Sidenreng, Sawito, Soepa en Rapang, met hun leenen en achterleenen, en gelegen op Zuid-Celebes ten Noorden van Sopeng.
Door het toetreden tot het Bongaaisch tractaat
behoorde Adjatapparang tot de bondgenooten
der 0.-I. Comp. Omstreeks 1890 werden met de
verschillende landschappen afzonderlijke contracgesloten.
ten — later suppletoire contracten
Sinds dien heeft de naam Adjatapparang in politieken zin geen beteekenis meer on geeft hij
slechts een geografisch begrip weer. De gezam,enlijke bevolking der Adjatapparangsche landschappen ward in 1905 geschat op ± 100.000 zielen en
de vlakte-uitgebreidheid op 1350 K.M. 2 Na de
expedities van 1905-1907 had op verzoek van
hoofden en bevolking in begin 1908 de vereeniging plaats van de landschappen Sawito en Alita
tot een landschap Sawito, onder den zelfbestuurder van eerstgenoemd landschap, terwijl in 1906
eenige een leen van Sidenreng gevormd hebbende
landschappen daarvan zijn afgescheiden emt
voortaan onder den naam Maloese Tasi een afzonderlijk landschap to vormon (zie aldaar). Alle
zelfbestuurders der Adjatapparangsche landschappen hebben thans de korte verklaring afgelegd.
De landschappen waken een deel uit van de onderafdeeling Pare-Pare van het gouv. Celebes en
Onderh., behalve Sawito, hetwelk tot de onderafd.
Pinrang behoort.
ADJISAKA was volgens de Javaansche overleveringen een vorst van goddelijke afkomst, die,
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op Java gekomen, daar den godsdienst hervormde en ,een geregeld bestuur, wetten en letterschrift
invoerde, zoodat met hem de Jay. tijdrekening
begint. Waarschijnlijk is het echter, dat men die
tijdrekening, welke niet anders is dan de Indische cakajaartelling, eenvoudig als een worst of
godheid heeft verpersoonlijkt.
Het boek Adji Saki, Javaansche overleveringen bevattende over de oude geschiedenis van.
Java en door Winter in proza uit de oorspronkelijke dichtmaat overgebracht, is uitgeg. door
Gaal en Roorda, Amst. 1857. Zie TIJDREKENING.
ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN. Do Indische administratieve dienst omvat zoowel den
bureaudienst als den dienst van het binnenlandsch bestuur. Als regel kan men bij den administratieven dienst slechts een aanstelling verkrijgen, indien men in het bezit is van het voor
dien dienst vereischte diploma.
Tot de betrekkingen van adspirant-controleur
en controleur bij het binnenlandsch bestuur, van
gewestelijk secretaris, van assistent-resident, van
resident en van gouverneur zijn alleen benoerabaar: a. zij, die geslaagd zijn in het eindexamen
voor den Ned. Ind. administratieven dienst (zie
onder „OPLEIDING VAN ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN") en b. zij, die voldaan hebben aan het examen, bedoeld bij art. 141, 2e lid,
der hooger onderwijswet, d. z. doctoren in de
rechtswetenschap, die een Indisch aanvullingsexamen hebben afgelegd (Ind. Stbl. 1905, no.
181). Dezelfde personen, doch ook de doctoren
in de rechts- of staatswetenschappen, zijn benoembaar tot de betrekkingen van commiesredacteur, van adjunct-referendaris, van referendaris (alleen voor de betrekking van referendaris
bij de comptabiliteit worden goon exameneischen
gesteld) en van secretaris bij de Departementen
van algemeen bestuur, bij de Algemeene Secretarie en bij den Raad van Ned.-Indie, daaronder
begrepen de betrekkingen. van Algemeen Scoretaris en van Gouvernements-secretaris.
De candidaat-Ind. anabtenaar, die in Nederland in het bovenbedoelde eindexamen of aanvullingsexan3,en geslaagd is, wordt na licharaelijk
geschikt to zijn bevonden en na ten genoege van.
den Minister van Kolonien to hebben doen blijken, dat hij voldoende bedreven is in het paardrijden, ter beschikking gesteld van den. Gouv.Generaal om to worden aangesteld als „administratief ambtenaar", hetzij voor Java en Madoera, hetzij voor de Buitenbezittingen. Hij kan
achtereenvolgens ben oerad worden tot adsp. controleur, controleur, gewestelijk secretaris,
assistent-resident, resident of Gouverneur. Zie
ook GEZAGHEBBERS.
Do lagere betrekkingen bij den bureaudienst
zijn 3e, 2e on le commies. Voorts heeft men in
den admin.. dienst nog de beambten. Daartoe zijn
in den regel benoembaar zij, die het „Meinambtenaarsexamen" hebben afgelegd.
Zie verder: AMBTENAAR en OPLEIDING
VAN ADMIN. AMBTENAREN.
ADOE DJANGKRIK. Zie DJANGKRIK.
ADONARA of ANDONARA. Eiland, behoorende tot de onderafdeeling Adonara en Lorablem
van de afdeeling Flores der residentie Timor, ten
oosten van het eiland Flores gelegen tusschen 8°
14' on 8° 25' Z.B. en 122• en 123° 20' O.L. In het
Z.O. verheft zich geheel alleenstaande de regel-

matige vulkaankegel Ili Boleng (1650 M.). Ten
N. daarvan ligt de door heuvels omgeven ± 200
M. hooge vlakte van Hinga, terwijl het W. door
een N.0.—Z.W. loopende bergketen wordt doorsneden, waarvan de hoogste toppen boven 900 M.
reiken. Er zijn on.geveer 25.000 bewoners, grooten.deels heidenen.. Aileen op de kustplaatsen, waarvan de bevolking meest van elders afkomstig is,
zijn ook Mohararaedanen on aan straat Flores
Christenen, meest uit het tegenovergelegen Larantoeka. De taal is het Soloreesch; do handelaars op de kustplaatsen spreken Maleisch.
Het eiland is over 't algemeen zeer vruchtbaar.
De bevolking leeft bijna geheel van landbouw;
mais is het voornaamste gewas; klappertuinen ziet men overal; mais en klappers zijn
de voornaamste uitvoerartikelen. Op de kustplaatsen Sagoe en Adonara op de N.kust, Trong
en Lama Hala dicht bijeen in het midden der
Zuidkust worden, naast landbouw, vischvangst
on handel uitgeoefend. Do bevolking van Boleng,
in 't Z.O., bestaat, bij gebrek aan tuingronden,
geheel uit handelaars, visschers en goud-, zilveren ijzersmeden. De handel is nog bijna geheel
ruilhandel.
Het eiland is verdeeld in vijf landschappen,
waarvan drie onder Radja's staan, twee onder
Kakang's. Het krachtigste rijkjo is Adonara, dat
het N.O. inneerat en dus de hoogvlakte van Hinga insluit ; de hoofdplaats is Sagoe.
ADOPTIE, of het aannemen van vreemde als
eigen kinderen, is voor de Europeesche bevolking

in Indic niet moor mogelijk.
Eigenlijke adoptie bestaat bij vele niet-Europeesche volken in Ladle.
Bij de Chineezen kent men de adoptie tot STAMVOORTZETTER. Zij heeft voornl. ten doel to voor-

Zion in de geregelde waarneming van den familieeeredienst. Volgens het in Zuid-China geldend,
maar in Indio niet in elk opzicht zuiver gevolgd,
adatrecht is doze adoptie alleen mogelijk in geval
eigen, nit een geoorloofde gemeenschap gesproten zoons, ontbreken on bestaat ze in. aanneming
van een mannelijken agnaat als eigen zoon.
Sberft een man, zonder zoon na to laten, dan is de
weduwe, c. q. de familie, verplicht voor den overledeno alsnog eon zoon aan to nemen. Worden na
de adoptie den adoptant nog zoons goboren, dan
is de geadopteerde net dozen gelijkgesteld, maar
verliest hij de waardigheid van st amvoortzetter.
De adoptie heeft tengevolge overgang van den
adoptivus uit de eigen familie naar die van den
adoptant. Van aanneming van meisjes kan goon
sprake zijn.
Over de adoptie onder de Japanners zie de
verhandeling van B. A. J. van \Vettum in „het
Recht in Nederlandsch-IndiE,, " XCII bl. I e. v.,
waarin eveneens over de adoptie bij de Chineezen
gehandeld wordt.
Het adatrecht van verschillende inheemsche
volken van Nederlandsch-Indie kent adoptie, die
intusschen niet overal dezelfde beteekenis heeft
en daar ook in rechtsgevolgen verschilt.
Onder adoptie worth, hier slechts die vorm
van kindsaanneming verstaan, waarbij de goadopteerde geheel de plaats inneemt van, c. q.
wordt gelijkgesteld met eigen kinderen, in het
bijzonder ten aanzien van het erfrecht.
Dit algemeene karakter vooropstellende, ma g
dan onderscheid worden gemaakt al naar mate
de adoptie al dan niet medebrengt volledigen
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overgang uit het gezin (bij exogaam huwelijk :
uit de familie of den stain) van de natuurlijke
ouders, naar het gezin, c. q. de familie van de(n)
adoptant(en).
Adoptie met overgang vindt men o.a.:
op Java, in Zuid-Sumatra, op Nias, bij de
Gajo's, bij de Toradja's in Hidden-Celebes, in
het district Tonsawang der Minahasa, in Amboina, op Halmaheira, Bali en elders.
Adoptie zonder overgang vindt men:
a. in de overige districten der Minahasa; deze
adoptie wordt door Prof. Van Vollenhoven terecht met den naam „verzorgingscontract" bestempeld, daar ze een instituut van schulden
en erfrecht is.
b. bij de Dajaks in Borneo; naar he schijnt
komt deze adoptie in hoofdtrekken met de Minahasasche overeen.
Bij enkele volken kept het adatreeht, behalve
de adoptie van kinderen, nog adoptie van ouders
(als in de Minahasa, meki-ama) of van ouders,
broeders en zusters (als in de Latmpongs). In de
Minahasa wordt doze adoptie, voorni. door invloed van het Europeesche bestuur, meer en racer
zeldzaam.
ADVOCATEN. Zie RECHTSWEZEN.
ARK. Een Bataksch woord, dat evenals het
overeenstemmende Maleische Ajer (water, rivier)
v6Or de namen van sommige rivieren wordt
geplaatst.
AERNOUT - KANAAL. Zie BANDJERMASIN
(onderafdeeling).
AGAM. Afdeeling van de residentie Sumatra's
Westkust net hoofdplaats Fort de Kock (Boekit
Tinggi) standplaats van den ass.-resident, en van
den aan hem toegevoegden controleur: aantal
zielen (1913) 242.000. Sedert de gewestelijke
reorganisatie in 1913 (Ind. Stb. 321) bestaat de
afd. uit twee onderafdeelingen : Oud-Agam en
Manindjau (zie aldaar), en reikt zij benoorden
de afdeeling Priaman tot den Indischen Oceaan.
Het bekendste deel is het plateau van Agana, een
der voor het bergland van Sumatra karakterisrieke tufplateau's, waarin de rivieren zich breede
dalen, met steile veelal loodrechte wanden en
vlakken bodem hebben gevormd. Dit plateau,
met als middelpunt Fort de Kock (925 M.), is een
der schoonste en meest gezonde landstreken van
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Aan den voet van oude of vaak reeds verdwenen boomen treft men groote stukken onderaardsche copal aan, die na afgebikt to zijn als
harde copal in den handel komen. Ze hebben een
hoogere waarde dan de soort, die uit de schors
vloeit. Behalve op Batjan en Obi wordt Damar
daging ook gewonnen op Sumatra, Banka, Borneo (Westerafdeeling), Celebes en de Molukken.
De naam „damar" heeft tot veel verwarring
aanleiding gegeven. De inlander verstaat onder
damar alle brandbare harsen. Wat men in den
handel Damar (zie aldaar) noemt is de hars van
Shorea- en Hopeo-soorten. Oost-Indische Copal
(in den handel het best als Manila-copal bekend)
komt uitsluitend van Agathis alba. Het smeltpunt ligt bij ongeveer 100° C. Het verschil
tusschen Gom Copal en Damar is, dat de eerste
bij het in brand steken een vlan:t geeft en schoon
opbrandt, de laatsto geen vlam geeft, maar afdruipt als kaarsvet.
AGEL. Zie CORYPHA.
AGNI. In den ouden godsdienst der Indiers do
God van hot vuur. Zie HINDOEISME.
AGNIETEN - EILANDEN. Gro epen van kleine
koraaleilandeii in de Java-zee, ten N.W. van de
baai van Batavia, tijdelijk bezocht door visschers
on veer den klapperpluk.
AGOENG of AGENG. Jay. woord, dat „groot"
of „verheven" beteekent on bij do titels van soramige hooge personen gevoegd wordt on ook wel
als bergnaam in gebruik is. Zie JAVA.
Onder de bergen van dien naam noemen wij :
Goenoeng Agoeng, berg op den Noordwestelijken uithoek van Bantam.
Goenoeng Agoeng, bergrug in de Preanger
Regentschappen ten N.O. van den Goenoeng
Goentoer, grootste hoogte ongeveer 2300 M.
Goenoeng Agoeng (Bali). De hoogste berg van
Bali, ook Piek van Bali geheeten, een fraaie regelm.atige vulkaankegel, met een topkrater. Hij is
3200 M. hoog en door een smalle en diepe kloof
gescheiden van den N.W. liggenden G. Batoer
(zie aldaar).
AGOES. Zie BAGOES.

OUD

AGRARISCH BESLUIT. Zie AGRARISCHE
WET.
AGRARISCH EIGENDOM. Zie AGRARISCHE
WET.
AGRARISCH REGLEMENT VOOR SUMATRA'S WESTKUST. Zie GROND (RECHTEN

SOEND.). Zeewieren,
die vooral door de bevolking der Duizendeilanden
en Djapara-eilanden, en aan de kusten van Banka en Billiton door de Sekah's uit ondiep water
opgevischt worden en na uitgewasschen to zijn
in zoet water en in de zon gedroogd, als agar-agar
in den handel worden gebracht on ook veel naar
China worden uitgevoerd. Agar-agar gebruikt
men veel tot het stijfmaken van gebak en voor
voedingsbodera van micro-organismen.
AGATHIS ALBA Foxw. (Dammara alba Lam.)
farm. Pinaceae. Pohon Damar Daging (MAL.). Damar Poetih, (mA.L.). Hooge boom, verwant met de
dennen, over een groot deel van den Archipel verspreid, vooral in het lagere bergland.
Uit de stammen vloeit een heldere, weeke en
kleverige hars, die in weinige dagen steenhard
wordt. Doze hars wordt op Obi en Batjan veel
gewonnen en komt als halfharde copal of zachte
copal op de westersche markt.

OP DEN) en OVEREENKOMSTEN.
AGRARISCHE WET noemt men de wet van 9
April 1870 Ind. Stb. 55, tot aanvulling van art.
62 R.-R. Zij word ingediend door minister De
Waal 13 April 1869.
De wet bepaalt (4e lid van art. 62), dat gronden in erfpacht zullen worden afgestaan voor
niet langer dan 75 jaren, dat (5e lid) de G.-G. zorgen moot, dat geenerlei afstand van grond in breuk
make op de rechten der inl. bevolking en dat
bij algemeene verordening nadere regels om.trent den afstand in erfpacht zullen worden
gegeven.
Voor Java en Madoera zijn deze regels vervat
in het z.g. Agrarisch besluit, Ind. Stb.1870,no. 118
sedert herhaaldelijk gewijzigd. Als algemeen beginsel is daarbij aangenomen, dab alle grond,
waarop niet door anderen recht van eigendom is
bewezen, domein, van den staat is (Domeinverklaring).
De uitgifte in erfpacht van grond op J. en M.

Indio. Men zie verder OUD AGAM.
AGAMRIVIER. Batang Again. Zie
AGAM.

AGAR AGAR (MAL.,

JAV.,

AGRARISCHE WET.
kan geschieden, hetzij op initiatief van het Gouvt.,
hetzij op aanvrage van particulieren.
In het algemeen lag het oorspronkelijk in de
bedoeling de gronden in het openbaar aan to
bieden, met het oog ook op de meerdere kans, alsdan een hoogere pachtso m to verkrij gen ; niettemin
komt zoodanige aanbieding feitelijk zelden, voor
en wordt erfpacht nageneeg steeds op aanvrage
verleend. Bij aanvrage raoeten de gronden vanwege de aanvragers zijn opgemeten en in kaart
gebracht, of de daarvoor reeds gemaakte kosten
aan het Gouvt. worden teruggegeven, en moot de
aanvrager aannemen jaarlijks eon pachtsora to
betalen boven het minimum van f 1.—f 5 per
bouw c. q. vermeerderd met de vergoedin.g voor
aanplantingen, gebouwen etc.
Zie verder omtrent de wijze van uitvoering der
bepalingen op de uitgifte van gronden Ind. Stb.
1904, no. 304 en 1909, no. 311, alsmede bijbl.
3864, 4767, 5270, 5442 en 7079.
Ter handhaving van de rechten van het Gouvt.
mogen niet worden uitgegeven : Gouvts. koffietuinen, djati- en andere bosschen, de laatste voor
zoover zij onder geregeld beheer zijn gebracht
(zie BOSCHWEZEN). Gron.den voor openbare
nitarkten afgezonderd, of voor den openbaren
dien_st bestemd, mogen evenmin worden uitgegeven.
Erfpachters kunnen alleen zijn Nederlandsche
onderdanen, ingezetenen van Nederland of van
Ned.-Indie en -vennootschappen van koophandel
in Ned. of Ned.-Indie gevestigd. De rechten on
verplichtingen van den erfpachter worden, onafhankelijk van den landaard der erfpachters, behoudens bijzondere bepalingen (hoofdzakelijk
neergelegd in Ind. Stb. 1913, no. 6991), beheerscht
door de voorschriften van het Burg. Wetb. voor
Indie. De delfstoffen bevattende ondergrond is
niet in de erfpacht begrepen; de erfpachter moot
de ontginning daarvan door anderen gedoogen.
Over boomen on gewassen, al of niet door hem
zelf aangeplant, heeft de erfpachter de vrije beschikking, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
De bevolking, op de erfpachtsgronden gevestigd, is van heerendiensten vrijgesteld, behoudens die, gevorderd in het belang der openbare
veiligheid of tijdelijk tot wering van ram,pen van
hooger hand of tot afwending van algemeen
gevaar. Zoutaanro.aak en aanplant van papavor
zijn den erfpachter verboden..
Grond.en, niet grooter dan 50 bouws, kunnen
voor kleine landgoederen of buitenverblijven in
erfpacht warden. afgestaan tegen bepaling eener
pachtsom, gelijkstaande aan het hoogste bedrag
d.er landrente of der belasting, die doze vervangt.
Voorts kunnen, ten behoeve van don kleinen
land- en tuinbouw, uit to oefenen door minvermogende Europeanen of met hen gelijkgestelden,
(ter vorming van land- on tuinbouwhoeven)
op aanvraag gronden in erfpacht warden afgestaan volgens regelen vastgesteld bij kroonordonnantie opgenomen in Ind. Sib. 1904, no. 326
jo 1905, no. 153 en 1908, no. 263.
Eindelijk is bij Ind. Stb. 1893, no. 151 de gelegenheid geopend kleine eilanden, tot Java en
Madoera behoorende, in erfpacht to verkrijgen
zonder ze eerst to doen opmeten on in kaart
brengen..
Wat de Gouvernernentslanden in de BUITENBEZITTINGEN betreft, is eveneens allereerst
melding to maken van de bepalingen betreffende

de DOMEINVERKLARING. Nadat voor het eiland.
Sumatra een afzonderlijke bepaling daaromtrent was uitgevaardigd bij Ind. Stb. 1874, no.
94, werd voor alle bezittingen buiten Java on
Madoera bij Ind. Stb. 1875, no. 199a de bovengeraelde bepaling van het Agrarisch besluit, volgens
hetwelk alle grond, waarop niet door anderen
recht van eigendom wordt bewezen, domein van
den Staat is, van toepassing verklaard.
Terwijl tevoren bij verschillende verordeningen
voor elk gewest afzonderlijk de uitgifte van
domeingronden was geregeld, is bij de Erfpachtsordonnantie voor de Buitenbezittingen Ind. Stb.
1914, no. 367, eon algemeene regeling daaromtrent tot stand gekom,en.
Do voor Java en Madoera geldende bepalingen,
opgenomen a. in het Agrarisch besluit, b. in Ind.
Stb. 1913, no. 699, zijn bier, v.z.v. noodig, in
eene on dezelfde verordening samengevat.
De beide regelingen — die voor Java en Madoera eener, on die voor de Buitenbezittingen
anderzijds — verschillen slechts in enkele opzichten.
Bij K. B. opgenomen in Ind. Stb. 1912, no. 362
zijn voorts bijzondere bepalingen in het leven
geroepen omtrent toekenning van voorrang tot
het verkrijgen van erfpachtsrecht, krachtens door
den Gouverneur-Generaal, in overeenstemming
met den Raad van Indie, verleende vergunning

tot landexploratie.
In het Koloniaal verslag worden elk jaar statistische overzichten opgenomen betreffende a. op
Java en Madoera, b. in do Buitenbezittingen verleende erfpachtsrechten.
De CANON bedraagt op Java meerendeels voor
nieuw afgestane perceelen eon bedrag van f 1.50
—1 7.50 per bouw. Miter werd die voor 1'7 van
de 42 in 1913 aanvaardo perceelen bepaald op f 1.
In de Buitenbezittingen werd in 1888 door de
Rogeering als boginsel aangenomen slechts bij
uitzondering den canon lager to stollen dan /1.—
per bouw, tenzij het streken geldt, waarvoor een
lager bedrag vooralsnog aanbeveling verdient tot
aanmoediging van de vestiging eener particuliero
landbouwnijverheid. Gebruik makend van de bevoegdheid orn uitzonderingen toe to laten, wordt
niet zelden zelfs tot f 0.25 per bouw afgedaald.
Eon ander gedeelte der AGR. WET — lid 5 en
6 van art. 62 R.-R. — heeft betrekking op de

rechten, door de int. bevolking op hare gronden
uitgeoefend, waarvoor men zie ONTEIGENING
on CULTUURSTELSEL.
De vierde bepaling der agr. wet — lid 7 van
art. 62 R.-R. — geeft den inlander, die gronden
in erfelijk individueel gebruik bezit, gelegenheid
een nieuw recht to verkrijgen, don zoogen. AGR.
EIGENDOM Ind. Stb. 1872, no. 117, gewijzigd bij
Ind. Stb. 1897, no. 234. De inl., die grond in
erfelijk individueel bezit meent to hebben on
dozen in eigendom wenscht to verkrijgen, moot
daartoe een verzoek m,ondeling of schriftelijk
indienen bij den voorzitter van den landraad met
overlegging van een meetbrief, en waar goon
landrente wordt geheven van een taxatie-brief.
De voorz. gelast bekendmaking in de betrokken desa, ten einde elk in de gelegen held to stellen,
verzet aan to teekenen ; daartoe is een terraijn van
3 maanden gesteld; na toewijzing en bekendmaking van het vonnis, kan tegen doze toewijzing weer binnen 3 mnd. verzet gedaan worden ;

AGRARISCHE WET—AKAR WANGI.
daarna wordt de eigendom aan den betrokken
Inl. overgedragen. De agrar. eigenaar blijft onderworpen aan landrente, heeren- en cultuurdienstplichtigheid, mag, behoudens geringe uitzondering, zijn grond niet aan niet-Inl. vervreemden; en kan er alleen hypotheek op verkrijgen. Het instituut heeft weinig ingang
gevonden in de Inlandsche wereld; in ± 45 jaar
zijn slechts ongeveer 12.000 bouw in agrar. eigendom afgestaan.
Eindelijk bepaalt de agrar. wet — zie lid 8 van.
art. 62 R.-R. — nog, dat verhuur of ingebruikgeving van grond door inl. aan niet-inl. kan geschieden volgens regels bij algem. verord. to
stellen. Deze regels zijn thane voor Java en Madoera vervat in de grondhuurordonnantie en
voor Sumatra's Westkust in het dadelijk to
noemen Agrarisch .Reglement (waarover verder
onder OVEREENKOMSTEN).
Onder den titel „Agrarische regelingen" is een
handleiding voor de toepassing der boven medegedeelde en andere voorschriften samengesteld
onder toezicht van J. Polak door J. F. W. van
der Meulen en J. Ph. Froyss (Batavia 1911 met
Vervolg 1915).
Bij Ind. Stb. 1915, no. 98 is afgekondigd een
AGRARISCH REGLEMENT voor Sumatra's
Westkust. Ondanks de gelijkheid van naam
regelt dit reglement andere onderwerpen dan het
boven besproken z.g. Agrarisch Besluit. Zie daarover onder GROND RECHTEN OP DEN,
en OVEREENKOMSTEN.
AI, gewoonlijk POELOE AI of WAI genoemd.
Eilandje behoorende tot de Banda-groep; het
rijst steil uit zee op en is evenals Roen vlak met
als hoogste verhevenheid de „kota Parampoean",
+ 60 M. hoog; het bestaat geheel uit koraalkalk,
verniioedelijk op een ondergrond van andesiet.
Aan de Noordkust ligt de Kampong Ai, waarvan
in 1906 de bevolking ongeveer 700 zielen telde.
Er zijn op het eiland enkele notemuskaatperken.
AJAM. Algemeen gebruikte naam voor Hoenders (zie ald.) Ajam-oetan (mAL.)(Bosehkip), Ajamalas, (MAL.) is de Gallus bankiva of ferrugineus,
die op vele eilanden gevonden wordt, ook op het
Ind. vasteland en algemeen gehouden wordt
voor den stamvorm van onze tamme hoenders.
AJANG-GEBERGTE. Zie JANGGEBERGTE.
AJEG-AJEG-DJAMBANGAN. Op de grans der
afdeelingen Pasoeroean en Probolinggo; het middelste en oudste gedeelte van het TenggerSmeroegebergte. De oude ringwal, die de oorspronkelijke groote caldeira begrensde, is alleen
aan de westzijde in de bergen Ajeg Ajeg (2819 M.),
Koetoegan (2832 M.), Koekoesan (2800 M.) en.
Djambangan (3019 M.) bewaard gebleven ; zuidelijk daarvan verdwijnt hij onder de jongere
Smeroe-producten. Binnen dien ringwal liggen
meerdere eruptiecentra; in het Zuiden vindt men
als hoogsten en voornaamsten kegel de Kepala
(3035 M.).
AJER. MAL. water, rivier. Het woord wordt
vaak bij rivieren of aan wateren gelegen plaatsen
gevoegd. Ajer blanda (Hollandsch water) =
mineraalwater.
AJERBANGIS. Onderafd. der afd. Loeboek
Sikaping (zie ald.), Sum. Westk., met gelijknamige hoofdplaats, standplaats van een Civiel
Gezaghebber. De tegenwoordige onderafd. bestaat uit de districten Ajerbangis en Oedjoeng
Gading. Zij vomit het Noordelijkst gedeelte der
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laaglanden aan zee, bestaat uit een laag, warm
kustgedeelte, en landwaarts uit de Zuidelijke en
Westelijke uitloopers van den Goenoeng Malintang (ruim 2200 M.), een niet meer werkzarae
vulkaan op de grens der residentie Tapanoeli.
De landstreek is door verloop van bevolking
stark achteruitgegaan, de handel is verminderd,
de reede van Ajerbangis, geheel open liggend
voor den westerstorra, is slecht; bovendien is de
afgelegen Jigging niet gunstig voor ontwikkeling,
waar inwendige kracht ontbreekt. De voornaamste plaatsen in de onderafd. zijn : Ajerbangis, gelegen aan de baai en aan den rechteroever der
rivier, Parit en Oedjoeng Gading aan den grooten
landweg, en Sikilang aan zee. De hoofdplaats
A.B. is zeer achteruitgegaan ; de verzanding van
den mond der A.B. rivier zal waarschijnlijk veel
tot dezen achteruitgang hebben medegewerkt.
Het hoofdbedrijf der bevolking is dan ook kustvisscherij ; aan landbouw wordt maar weinig gedaan en dan nog meest ladangbouw. De bevolking bestaat uit 1700 inlanders, een 60-tal Chineezen en slechts 12 Europeanen (1905). De
inlandsche bevolking is niet als zuiver Minangkabausch to beschouwen, zij is grootendeels uit
Mandailingsche en eenige kustelementen ontstaan.
AJER MANTJOER (= waterval). Bergstroompje ter Sumatra's Westkust, waarvan het water
een schoonen waterval vomit van meer dan 25
M. val, waarna het in do Aneirivier vloeit.
AJER MERANG (MAL.).Het vocht dat verkregen wordt door de asch van rijsthalmen met
water uit to loogen. Men gebruikt het als ingredient van recepten en om het hoofdhaar van
vet to ontdoen.
AJERMATA (Mad.: Aging-maten = „tranen")
Belangwekkende inlandsche begraafplaats in
een heuvelachtig terrein nabij de districtshoofdplaats Arosbaja (afd. Bangkalan, res. Madoera),
alwaar o. a. de eerste sultans van Madoera begraven liggen.
AJER POETIH. Linker zijtak van de Sinamarrivier ter Sum. Westk., welke door een
woeste kloof loopt. De kloof is over het algerneen
vrij breed, maar buitengewoon steil verheffen zich
aan weerszijden de meest onbegroeide kalkrotsen,
waarvan talrijke watervallen zich naar beneden
storten.
AJER TABIT (= opwellend water). Sum. W. kust ; een badplaats met helder bronwater,
5 K.M. ten Z. van Pajokoemboeh, welk water,
de helling van den Sago afvloeiend, tal van rijstpelmolens drijft. Het daarbij gelegen gelijknamig
dorp was in oude tijden zeer bekend door het
aldaar gehouden adatgerecht (Balei Djaring).
AKAR BAHAR. Plexaura Antipathes, de as van
een poliep (Gorgoniadae), MALEISCH, souNDAASCH en JAVAANSCH mardjan, uit het Arabisch
of Perzisch afgeleid, wordt gebruikt voor het
vervaardigen van sieraden, in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo, o.a. halskettingen,
hartjes, kruisjes, horlogekettingen, kleerspelden,
armringen, kinderarmringen, vingerringen; ook
worden armbanden daarvan als amulet gedragen.
AKAR KEPAJANG (MAL.). Zie HODGSONIA.
AKAR PATIMAH. Zie ANASTATICA HIEROCHUNTICA.
AKAR PELOEROEAN (MAL.).Zie ENTADA.
AKAR WANGI. Welriekende wortels van grassen. Het meest bekend zijn de wortels van Ve-
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tiveria zizanioides Stapf. De welriekend e wor tels worden om hun geur en tot wering van
insecten veel tusschen kleederen gelegd.
'AKIKAH. (JAVAANSCH: kekah; in Atjela:
hakikah). Offer, volgens den _Islam, liefst op den
Ten dag na de geboorte van een kind (maar desfloods ook zelfs veel later) te slachten, bestaande
in een schaap of een geit voor een meisje en in
twee stuks geiten of schapen voor een jongen.
AKIT (ORANG). Zie ORANG AKIT.
ALABAN. Zie HALABAN.
ALABIOE. District der onderafd. Amoentai,
afd. Oeloe Soengei, resider pie Z. en 0. Afd. van
Borneo. Het is een vruchtbaar en waterrijk
district. Do bevolking, geheel uit Maleiers bestaande, leeft samengedrongen in de streek
tusschen de meren Danau Panggang, Bitin en
Locar en de Negararivier (op het z.g. eiland
Alabioe), waar een groot aarital zeer velkrijke ka
pongs liggen. Het voornaam,sto deel der bevolking
wordt gevorm,d door la-dbouwers en band °Laren.
ALAHAN PANDJANG. Oederafdeelin g en middengedeelte van de afd. Solok, resider de Sum.
Westk. De onderafd. bestaat geheel nit zwaar geaccidenteerd bergland; enkele gedeeLen Egger)
zeer afgelegen, b.v. de III Koto. 11)_) onderafd.
bestaat uit de 2 disLricLen : Pandjang on
Soepajang. Da hoofdstandplaats van den controleur is Alahan Pandjang, golegen bij het moor
Danau di Atas (zie aldaar), ten Z. van dat meer
ontspringt de Batang Hari (zie aldaa,r). In de
nagenoeg boomloozo hoogvlakte van Alahan
Pandjang heerscht eon guur, dock via ongezond klimaat. Do onvruchtbaarheid van den bodem on de lage temperaturen zijn oorzaak, dat
ondanks den overvloed van holder water do
sawahs toch weinig opleveren, en do bevolking
arm is. Te Alahan Pandjang is een markt van beteekenis, juist doordat de plaats nabij een drie-

sprong ligt. De plaats heeft vele oude gebouwtjes,
voorzien.
ALANG-ALANG (JAv.), Kambengan (HowAv.), Eurih (soEND.), Lalang (MAL. en BAL.),
Imperata arundinacea Cyril!. vat. Koenig Benth.
Fam. Gramineae.
Een meestal 1-2, soms ook 3-4 voet hoog
gras, met min of meer stijve, lange, smalle bladeTen en een langen halm, die aan den top een
pluim draagt, welke met lange zijdeachtige zilverwitte haren is bedekt. Alang-Alang behoort
tot de eerste gewassen, die zich bij het vellen
van bosch op het ontbloote terrein ontwikkelen
en krijgt, vooral als do bodem aan uitdroging is
blootgesteld, weldra de overhand op alle andere.
Voor den landbouwer is het gras eon ware plaag,
daar het na elke uitroeiing als het ware dubbel
welig opschiet. Men kan echter de voortwoekering er van in meerdere of in mindere mate tegengaan door het of to branden en de zich daarna
ontwikkelende jonge uitspruitsels door het vee te
laten wegvreten. In tuinen schijnt bij aanplanting
van ananas het alang-alang-gras te verdwijnen;
zoo kan men het ook door Lantana Camara L.
verdrijven. Gedroogd dient het bij gebrek aan
ander materiaal veel tot dekking van huizen.
De jonge wortels dienen als nit- en inwendig
inlandsch geneesmiddel.
ALANG - ALANG (TANDJOENG). Zie JAVA'S
die van mooi houtsnijwerk zijn

2° PUNT.

ALAS (STRAAT), tusschen Soembawa en
Lombok.

ALA3LA1411.1) 3 I. E en ia N.-Sam -ttra, volgens
den loop der Lawe Alas zich N.W.—Z.O. uitstrekkend ± 26 K.M. lange en 8 K.M. breeds
vallei; zij belt van 250 M. in 't N.W. tot 150 M.
in het Z.O. De zeer gemengde bevolking bestaat
uit Alassers, Maleiers, Bataks, AtjOhers, GajO's
enz. en boloop5 ± 12.500 zielen. Zij leeft van
landbouw (culialur van rijst op good goirrigeerde

velden en van tabak), gepaard net veeteelt
(buffels en runderen), en inzameling van bosch.
prod ucton.
Ad rainistratief vormen do Alaslanden een n deeling van net gou -vernement AtjOh en Oecterh.
order eon civiel-gezaghebber met standplaats
Koeta Tjane en best aande nit do kedjoeronschappen Poelau Nas (vroegor Batoe Mboelan), en
Bambel Hot Ned. gezag word g,evesligd in 1904
door den teeb±, van eversie V3 11 Daalon.
ALBATROS. Z;c; STOPMVOGEL.
ALBINO'S rocint men perzonen, die, tengevolge van eon aangebGren gebrek aan pigment, eor
veil:omen 'ova ', te liaren en rondo
oogen il , bben. In den Indi: , elien Archipel konu-n
en kwainen zij yank voor; met 1111100 16 dlu hot
geval cinder do Dajaks, Banka, op Nias en in.
de Minahasa. Albieisme komt oc,k bij vele dioren
in den Arehipel voor.
ALBIZZIA MONTANA 13:1)., fem. Legumino-

sae-mimoseae. Kemlandingan goenoeng
axa, (JAv.). Kleine boom van de hoogere bergstreken, soms geplant voor schaduwboom.
De jonge pentaa worden wel als groenie gegeea.
ALEURITES MOLUCCANA Willd. Fain. Eu-

phorbiaceae, Kemiri (mArn en JAv.), Moentjang
(s0END.). Greote boom overal in de tropen der
oudo wereld wild of gekweekt. Op Java zeer algemem' in de kampongs. De groote steenvrucht bevat een of twee zaden, do bekendo Kemiri-noten,
die bij allerlei kirderspelen in gebruik zijr.
De olio, die men er door koude persing uit verkrijgt, is vet, holder en lichtgeel en behoort tot de
drogende 011501. Zee worth, meest als lampolie gobruikt, ofschoon ze stork walmt. Kemiri-olie
gaat op Java voor een haargroei-bevorderend
midelel door. De platte kiem, die op de wijze van
een tusschennoot het kiemwit in twee deelen
verdeolt, is vergiftig.

ALFOER. Het woord Alfoer, soms ook Alifocr,
Halfoer, enz. gescbreven, on door de Indonesische
volksstararaen, die het kennen, verschillend uitgesproken (Alipoere, Alifoeroe, Aripoeroe, en z.),
is ontleend aan de Noord-Halmahera'sehe talen
en dus goon Indonesisch. woord. De juiste vorm.
is Halefoeroe, d. i. „woest land, boschgrond,"
vandaar o halefoeroeka ma njawa" „de bewoners
van 't woeste land, de boschmenschen" (Van
Baarda, Galelareeseh-Hollandscho Woordenlijst,
bl. 171). In het Moluksch Maleisch wordt dit
overgebracht met : orang Alifoeroe, hetwelk dus
geheel gelijk staat met benamingen als To Radja
of To Raa, Orang Dajak en dergelijko, die „Bovenlander, Binnenlander" beteekenen.
ALGEMEENE SECRETARIE. Zie SECRETARIE (ALGEMEENE).
ALI. Zio SJIIETEN.

ALIM, d.i. Moharnmedaansch wetgele,erck.
ALIT A, ALIETTA of ADIETTA. Zie ADJATAPPARANG.
ALKMAAR (Inlandsohe namen: Poeloe Men-

djangan, herteneiland, of Poeloe Damar ketjil,
het eiland met het kleine Licht) is een van de vele

ALKMAAR—AMBACHTSONDERWIJS.
kleine onbewoonde eilanden in de baai van
Batavia.
ALLAH. Zie DOERIE.
ALLIUM, sp. fam. Liliaceae. Algemeene naam
op Java : Bawang. Op Java behooren geen soorten thuis, ze zijn er ingevoerd, en worden er
algemeen aangekweekt. Bekend zijn :
lo. ALLrum ASCALONICIIM L. Bawang merah
(mAL.), Brambang abang (JAv.), de Sjalot.
2o. ALLI-UM CEPA L. Bawang tjina (MAL.), de
Ui, algemeen voor de consumptie gebruikt.
3o. ALLium PORRUM L. Bawang Bawang
roempoet (mAL.), Bawang ontjang (JAv.), de Prei,
als groente gebruikt.
4o. ALLIIIM SATIVUM L. Bawang poetih (MAL.,
JAv. ), de Knollook, algemeen als geneesmiddel
gebruikt of aan geneesmiddelen en spijzen toegevoegd.
ALOE (STRAAT). (Alor, Selat Marisa), tusschen Lomblen en Pandai (Pantei) is breed en
ruirn, maar weinig bekend.
ALOE FEROX Mill. fain. Liliaceae. lidah
(JAv.), langbladige
boewaja (m AL.) flat baja
plant, afkomstig uif Afrika, op Java gekweekt

als sierpiant.
ALOEN - ALOEN. Op nagenoeg alle standplaatsen van regenten en districtshoofden op Java treft
men aan een ruime vierkante grasvlakte, door
waringinboomen omringd, en met den of twee
boomen in het midden. Dit is de aloen-aloen. De
kratons van de Vorsten in de Vorstenlanden hebben twee aloen-aloen's nl. een noordelijke en een
zuidelijke, waarop echter geen gras
groeien,
en die dus groote zandvlakten zijn. Op de
' aloenaloen's werden vroeger de steekspelen gehouden,
en thans nog wel een enkele rnaal gevechten
tusschen tijgers en buffels of rampokpartijen
(zie RAMPOK). In West-Java vindt men ook
kleinere aloen-aloen's bij de woningen van min-

dere hoofden, en in Cheribon zelfs in de desa's,
maar deze zijn niet altijd met waringins omplant.
De M6sigit (moskee) bevindt zich meestal aan
de Westzijde van den aloen-aloen.
ALOR. Eiland, gelegen ten Noordwesten van
Timor, waarvan het door de 27 KM. breeds straat
Ombai gescheiden is. Het eiland bestaat grootendeels uit oud-vulkanisch bergland, waarboven op
vole plaatsen koraalkalk ligt ; de hoogste top
daarvan is als piek van Alor bekend (1650 M. ?).
De kust is grootendeels rotsachtig en weinig
in gesneden
De bosschen zijn bijna alle door den roofbouw
uitgeroeid. Het eiland is grootendeels bedekt met
struikgewas, laag geboomte en alang-alang;
overigens met ladangs, die om de zes of tien jaar
worden verlaten, na een jaar gebruik. De strandbewoners 'even hoofdzakelijk van vischvangst
en handel, de bergbewoners van de teelt van
mais, rijst en in den, laatsten tijd ook van
klappers on katoen. Copra en bij goeden oogst
bevolking
mais worden uitgevoerd. De
spreekt een groot aantal talen en ton gvallen.
Het algemeen gangbare betaalmiddel waren tot
het optreden van on s gezag uitsluitend zoogenaarade mokko's en gongs. Mokko's zijn koperen
bekkens, waarvan de waarde uiteenloopt tusschen f2 en /1000. Sedert is meer geld in omloop

gekomen. Het vruchtbaarst deel des eilands is
het landschap Alor, een der 7 landschappen,
welke op het ail. gevonden worden. Dit landschap
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heeft nagenoeg de helft der geheele bevolking,
die op 50.000 zielen gesteld wordt.
ALOR. Onderafdeeling van de afdeeling ZuidTimor en Eilanden der residentie Timor.
ALPHABETTEN (Ned.-Ind.). Zie LETTERSCHRI FT.
ALSTONIA SCHOLAR'S R. Br., fam. Apocynaceae. Gaboes, of Kajoe gaboes (mAL.). Zeer hooge boom, die in den geheelen Maleischen Archipel, in een groot deel van Zuid-Azie en in Australie en Afrika voorkomt. Het uiterst lichte, weeks
en veerkrachtige hout wordt gebruikt als surrogaat voor kurk, o.a. voor drijvers van vischnetten. De grijsgrauwe schors bevat een bitter,
caoutchouc-houdend melksap,vermoedelijk levert
deze boom met andere een deel van de Djgloetoeng. Het melksap is een geneesmiddel voor hot
vee. De bitter° bast (Cortex Ditae) is een inlandsch
geneesmiddel on heeft eon reputatie als middel
tegen suikerziekte.

ALTING (Mr. WILLEM ARNOLD). Gouv. Gen. van Ned.-India van 1780-1797. Geboren
to Groningen 1724, overleden op Kampoug
Melajoe (Batavia) 1800. Het bestuur van Gouv.Gen. Alting biedt een treurig tafereel aan van
familieregeering en familie-intrigues, tirannie,
zedeloosheid in de ruimere beteekenis van het
woord, schrorctelijke misbruiken order bet ambtenaarspersoneel on diep verval der O.I. Comp.
ALTINGIA EXCELSA_ Nor., fain. HamameKimala
(SONND., MAL.),
lidaceae. Basamala
(soaND.). Zeer groote boom, op Java uitsluitend
in enkele deelen van de Preanger voorkoraend
op een hoogte van 1000— 1700 M. haven zee,
bovendien in Achter-India en naar het schijnt op
Nieuw-Guinea. Het duurzame bout wordt vooral
in de Preanger, waar djatihout moeilijk to krijgen
is, als bouwmateriaal gebruikt.
ALYXIA STELLATA Bl. Zie ADASPOELASARI.
AMAHAL Onderafd. van de afd. Ceram,
res. Amboina, aan de Z.kust van het eiland.
Ceram. De kust niaakt hier een diepe bocht, de
Elpapoetih-baai, en daarin zijn de voornaamste
negorijen gelegen, welker bewoners gedeeltelijk
den Mohammed. godsdienst belijdon en voor een
ander deel het Christendom hebben orahelsd,
terwijl de heidensohe inlanders zich bij voorkeur
in het gebergte ophouden. Ook de gelijkn.
hoofdpl., tevens hoofdpl. der afd.Ceram, ligt aan
de Elpapoetihbaai. Middelen van bestaan vindt de
bevolking in de sagobossehen, het aankweeken
van eenige groenten en aardvruchten, en een
weinig visscherij. Zie AWAYA.
AMAKONA. Zie MIOMAFFO.
AMANGKOE BOEWANA, „die het heelal op
zijn schoot heeft of draagt", is een van de titels
door de Sultans van Djokjakarta gevoerd, waaronder zij in den regel worden vermeld, b.v.
Aniangkoe B. I, die de eerste vorst van dat rijk
was. Onder den titel Amangkoe Bat, die ongeveer
hetzelfde beteekent, zijn een vijftal Soesoehoenans van Mataram bekend. Zie JAVA en TITELS
(INLANDSCHE RANGEN EN).
AMAROE• of MAROE-MEER, gelegen. in den
„Vogelkop" van N. Guinea.
AMAS (GOENOENG). Berg, hoog 2270 M.,
gelegen op de grenzen der Padangsche on de
Karaparsche bovenlanden, signaal-punt voor de
triangulatie van Sumatra.
AMBACHTSONDERWIJS. Zie ONDERWIJS.
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AMBALAU—AMBOINA.

AMBALAU, ook AMBALO, MEMBALAU,
KAMALO en KAMALO geheeten, is de barsachtige, donkerrood of oranje gekleurde korst,
die op de takken en twijgen van verschillende
boomen, vooral door de wijfjes van een klein
insect, de Coccus Lacca, gevormd wordt. Het
meest komt die voor op Schleichera trijuga,
Butea frondosa, Ficus-soorten, Zizyphus sp. e. d.
AMBARAWA. Meervlakte, ± 55 K.M. 2 groot,
400-470 M. hoog, het centrum van het district Ambarawa vormend. In 't N. overgaand in de hellingen van den Oengaran, in 't Z.
in die van den Telamatik wordt ze naar 't N.W.
afgesloten door de westelijke ketens van den
Goenoeng Kendeng, waardoor de Toentang, de
afvloeiing der vlakte, zich met veel bochten een
weg breekt. Het midden der vlakte wordt ingenomen door een meer en moeras, de Rawa
Pening (zie PENING). De grootste dorpen liggen
alle in een krans ore de vlakte heen : aan den
noordrand de hoofdplaats, aan den grooten weg
van Semarang naar Kedoe (Magelang).
AMBARAWA. Controle-afdeeling van de residentie Semarang met do districten Ambarawa
en Oengaran en met hoofdplaats Ambarawa.
AMBELAU. Eiland aan den zuidelijken ingang
van Straat Manipa, niet ver van de Zuidoostkust
van Boeroe, op 3° 52' Z.B. en 127° 15' O.L. Het
behoort tot de onderafdeeling Boeroe, afdeeling
Amboina der residentie Amboina, is omstreeks
80 K.M. 2 . groot en bevat zeven negorijen, die elk
uit twee tot vijf gehuchten bestaan, walker
hoofden den titel voeren van Patih of Orang
Kaja. De bevolking bedraagt ruim 1300 zielen en belijdt den Mohammed. godsdienst; zij
vindt haar bestaan in de visscherij en den
handel op de naburige eilanden. Het eiland, met
dicht bosch overdekt, is bergachtig en onvruchtbaar, zoodat het zelfs geen sago genoeg oplevert,
welke dan ook van de Z.kust van Boeroe wordt
gehaald, waar de meeste Ambelauneezen gebruiksrechten op sago- en klapperbosschen hebben.
AMBER is eon aangenaam riekende stof, die
doorgaans in kleine stukjes, maar eon enkelen
keer in grootere brokken tot van 50 K.G., op zee
drijft, en die door Blumenbach gehouden wordt
voor een uit het darmkanaal van den potvisch
afgescheiden substantie. Latere onderzoekingen
pleiten voor de mooning, dat zij in 't algemeen
een voortbrengsel is van de gal der walvischachtige dieren. De amber wordt in den Ind.
Arehipel meest in de Moluksche zeeen gewonnen ;
reeds in de Xde eeuw spreken berichten van
Arabische zeevaarders van den rijkdom van Java,
aan amber. V. d. Lith et Devic, Livre des Merveilles de l'Inde, Leiden 1883, bl. 232.
AMBIL ANAK of semendo ambil anak (elders:
angkap, enz.) is een in vaderrechterlijke streken
0. a. in deelen van Zuid-Sumatra, voorkomende
huwelijksvorm, waarbij de man voorgoed wordt
ingelijfd bij de vrouwsfarailie en ook zijn kinderen tot daze gaan behooren. Zie HUWELIJK en
ANGKAPHUWELIJK.
AMBOEROMBOE of KEO - VULKAAN, een
werkzarae kegel in Midden-Flores, 2149 M. hoog,
die nog geregeld kookt. Teekening bij Wichmann,
Tijdschr. Aardr. Gen. 1891.
AMBOINA. Naam door de Portugeezen gegevon aan het eiland Ambon en wellieht zijn oorsprong dankende aan eon omschrijving in het

Maleisch van den bij de inlandsche bevolking
gebruikelijken naam van Noesa Japoono = Nevel
eiland ,door amboen, emboen of embon, dat zooveel
als dauw of nevel beteekent. Na de inbezitneniing
der Molukken door de Nederlanders bleef die
naam behouden en in alle officieele stukken van
vroegeren of lateren tijd wordt geen andere gebezigd. Daar men op de plaats zelvo uitsluitend
van Ambon hoort spreken, zoo is hieronder bij
het woord Amboina alleen de residentie beschreven on voor het eiland on de hoofdplaats de
plaatselijke benaming behouden.
AMBOINA. Residentie in het oostelijk deel van
den Archipel, bestaande uit de volgende eilanden
en de daartoe behoorende kleinere eilanden :
Amboina, Oma of Haroekoe, Honimoa of Saparoea, Noesa laoet, Boeroe, Manipa, Kelang, Boa,no, Ambelau, Ceram, de eigenlijke Banda-eilanden, de Zuidooster- en de Zuidwestereil., de Aroeeil., de Kei-ail., de Tanimbar- of Timor Laoetgroep en de groep van Babar, zoom.ede uit
Nederlandsch Nieuw- Guinea met uitzondering
van het tot de residentie Tomato behoorend
deel (zie de afzonderlijke beschrijvingen dozer
eilanden).
Voor Klimaat,plantengroei, faun a zie de algem.eene artikelen en de verschillende
eilanden der residentie Am,boina.
Be volking. Het aantal zielen mag volgens de laatste verkregen gegevens voor het jaar
1912 geschat worden op 273.900.
Zia verder onder ALFOER, AMBOINEEZEN,
KRUIDNAGELEN, NOTEMUSKAAT, HONGITOCHTEN en onder de namen van de verschillende eilanden der residentie. Voor G eschiedenis zie MOLUKKEN.
Best u u r. Administratief is daze residentie
thans verdeeld in 7 afdeelingen:
1. Amboina verdeeld in 4 onderafdeelingen:
a. Amboina, b. Boeroe, c. Saparoea, d. Banda,
2. Ceram, eveneens verdeeld in 4 on.derafdeelingen : a. West-Ceram, b. Wahai, c. Amahai,
d. Oost-Ceram, Ceramlaoet en Goram.
3. West-Nieuw-Guinea, met omliggende ail.,
onder een assistent-resident to Fak-Fak.
4. de Aroe-eilanden onder een Controleur met
standplaats Dobo.
5. de Kei-eilanden, idem met standplaats
Toeal.
6. de Tanirabar- on Babar-eilanden onder een
Gezaghebber met standplaats Saumlaki.
7. Zuid Nieuw-Guinea, onder een assistentresident to Merauke.
De inlandsche bevolking der afdeeling Amboina bestaat uit Christenen, Mohammedanen
en heidenen. Zij woont nagenoeg overal in
kampongs of negorijen, waarvan gewoonlijk
elk een op zichzelf staande gemeente vormt,
onder een eigen hoofd of regent, met den
titel van Radja, Patih, Orang Kaja of Gezaghebber. Do hoofden worden door de bevolking
gekozen en ontvangen van Gouvernementswege
een acte van aanstelling. In de onderafdeelingen
Amboina on Saparoea, vindt m,en bovendien zoogenaarade burgers, onder eigen sergeant-wijkmeesters staande (zie AMBOINEEZEN en
BURGERS).
In die gedeelten, waar de bevolking voorloopig
is gelaten in het bezit barer eigene rechtspleging,
spreken Radon van Hoofden onder leiding der
Europeesche bestuursambtenaren recht.

AMBOINA—AMBON.
In de res. waren (1914/15) 65 Gouv. scholen
2de kl. met 9 a 10.000 leerl., waarvan ongeveer
4000 meisjes; 216 part. scholen met bijna 12.000
leerl. In de ressorten Amboina en Banda vindt
men 232 Christengemeenten met ± 75.000 Inl.
Christenen.
AMBOINEEZEN of AMBONEEZEN (Amboneezen in het gewone spraakgebruik, Amboineezen in officieele stukken). Algemeene benaming
van de bewoners der Ambonsche eilanden en
weer bijzonder van die inboorlingen, welke de
Christelijke of Mohammedaansche leer belijden,
daar de zoogenaamde heidenen gewoonlijk Alfoeren worden genoemd. Zij schijnen door langdurige
aanraking met vreemdelingen, zoowel nit andere
oorden van den Archipel als Westerlingen, hun
oorspronkelijk type to hebben verloren en kenmerken zich thans in het algemeen door een vrij
donkere huidskleur, kroezig of golvend haar,
platten neus met vooruitstekenden mond en
eenigszins dikke lippen, benevens regelmatigen
en krachtigen lichaamsbouw; terwjl de vrouwen
meer tenger zijn, vaak door schoonheid van gelaatstrekken, evenwel niet door sierlijkheid van
vormen uitmunten. Van nature is de Ambonees
niet ijverig; zijn zin voor handenarbeid is gering;
en een krachtig willen om door handel vooruit to
konaen treft men zelden bij hem aan. Over 't geheel zijn intusschen de Amboneezen bepaald
intelligent to noemen on ze bezoeken, als ze maar
eenigszins de kans schoon zien er op to komen,
een Europeesche school. De Christenen en Mohammedanen worden onderscheiden in burgers
(orang babas) en negorijlieden (orang negri).
De eersten zijn afstammelingen van inboorlingen,
die wegens in vroeger tijden aan de Corapagnie
bewezen diensten van ale verplichte werkzaamheden worden vrijgesteld, behoudens deelneraing
aan de Ambonsche schutterij. De negorijlieden
vormen de kern der eigenlijke inlandsche bevolking. In hun dagelijksch leven, wat woning,
voeding en begrippen betreft, verschillen de burgers niet van de negorijlieden. Niettemin is
elke burger trotsch op zijn. naam als zoodanig
en acht zich, door de bijzondere positie, die hij
inneemt, boven de negorijlieden verheven. In
kleeding zijn de burgers en negorijlieden, die
den Mohammedaanschen godsdienst belijden,
niet van elkander onderscheiden; onder de Christenon bestaat evenwel verschil.
De waste ingezetenen eener negorij, d.w.z. zij,
die bij de dati's zijn ingedeeld en dus recht hebben op een zeker aandeel in de dati-doesoens,
kunnen, zoo zij zulks verlangen, een stuk woesten
grond ter ontginning krijgen. De burgers, in een
negorij gevestigd, worden ten deze als vreemdelingen beschouwd. Missen zij de revenuen der
datidoesoens, zij zijn ook van het recht tot
exploitatie van woeste gronden uitgesloten..
AMBOINEEZEN (militairen). In het leger
worden onder den algemeenen naam van
„Amboineezen", behalve de inboorlingen van de
Ambonsche eilanden, ook begrepen Menadoneezen, inboorlingen van de Sangi- on Talaud-eilanden. on heidensche bewoners van de verdere Molukken. (sedert 1879), zoomed° de afstammelingen van deze bevolkingsgroepen. Daze „Anaboineezen" zijn over het algemeen goed gebouwd,
intelligent, vrijheidslievend, gehoorzaam, ondergeschikt, matig, ondernemend en moedig on vormen dus een uitstekend soldaten-materiaal. Am-
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boineesche militairen worden thans alleen ingedeeld bij de Infanterie, het hospitaal- en het
schrijverspersoneel; zij worden betaald, gevoed
en gekleed als de militairen van Eur. landaard.
Amboineezen van hooge geboorte konden tot
1915, evenals de overige inlanders van voorname
afkomst, tot inlandsch 2e Luitenant der Infanterie worden opgeleid ; voor hen bestaat ook de
gelegenheid om officier van gezondheid to worden, terwijl zij sedert 1916 ook tot de Kon. Mil .
Academie en de Cadettenschool kunnen worden
toegelaten. (Zie de artikelen LEGER en. ONDERWIJS, MILITAIR-.)
AMBON. Eiland in de Banda-zee, waarop de
hoofdvestiging der Nederlanders is gelegen on dat
door vreenadelingen wel, evenals de geheele residentie, Amboina wordt genoemd; sedert 1882
tevens contr8le-afdeeling van dien naam. Het
strekt zich uit tusschen ongeveer 3° 29' en 3° 48'
Z.B. en 127° 54' en 128° 25' O.L. en heeft een
oppervlakte van mina 671 K.M. 2 (ongeveer
der oppervlakte van de provincie Groningen).
Het bestaat uit twee schiereilanden, door de
Landengte of Pas van Bagoeala (zie aldaar) met
elkaar verbonden ; het Noordelijke hoot Hitoe
(eigenlijk de naam der Noordkust), het Zuidelijke
Leitimor; beide worden gescheiden door een
breede baai. In een van de small° vlakten aan de
N.W.-kust is de hoofdplaats gebouwd, een
andere vomit de landengte, die Hitoe en Leitimor verbindt. Overigens is het eiland zeer bergaehtig. Leitimor stijgt in den G. Horiel tot 562 M.
In het Westen zijn de G. Latoea (882 M.) on de
G. Toema of G. Wawani (875 M.) de hoogste
toppen; in het Oosten bereikt het Salahoetoegebergte een hoogte van 1027 M. In tegenstelling
met hetgeen tevoren vrij algemeen geloofd ward,
hebben de onderzoekingen van Verbeek in 1898/9
uitgemaakt, dat eigen.lijke jong-vulkanische verschijnselen op Ambon niet voorkomen en dat de
Wawani geen vulkaan is. De baai van Ambon
wordt omringd door kalksteenformatie, waarin
druipsteengrotten voorkomen (grot Batoe Lobang bij Ambon on Batoe Gantong ten Zuiden
van Am.bori). Door gebrek aan vlak terrein kunnen de talrijke beken zich nergens tot bevaarbare
rivieren vormen. Sm.alle wegen worden alom aangetroffen, maar zijn door den steenachtigen zeer
oneffen bodem alleen voor voetgangers begaanbaar.
De bevolking wordt onderscheiden in burgers,
orang borger of o. Was, en negorijlieden, orang
negri, beiden zoowel Christenen als Mohanamedanen; zij is ruing 40.000 zielen sterk. Met uitzondering van de noordkust van Hitoe en enkele
andere plaatsen, waar de landstaal in verschillende dialecten tot heden is bewaard gebleven,
wordt meer bijzonder in de Christen-negorijen en
door de burgers overal Maleisch gesproken, dat
echter met vele vreera,de woorden is verm.engd.
De landbouw is onbeduidend en door de gesteldheid van den grond is deze ook niet voor alle
cultures geschikt. Als cultuurgewassen zijn het
belangrijkst de kruidnagelen en de notemuskaat,
benevens wat koffie en cacao; ook klapperboomen worden opzettelijk aangekweekt. Sago is er
Diet voldoende voor de behoefte en wordt van
Ceram gehaald. Voor dagelijksch gebruik teelt
de bevolking allerlei groenten en op Leitimor
vooral vindt men een groot aantal vruchtboomen.
De negorijen zijn over het geheel genomen vrij
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AMBON—AMBTSVELDEN.

regelmatig aangelegd en zoowel straten als huizen
goed onderhouden ; de meeste hebben een kerken schoolgebouw en soms een baileo, vroeger voor
openbare vergaderingen bestemd, maar nu meer
in gebruik tot opberging van materialen. De
kleeding is zeer eenvoudig; voor de mannen
kabaai met lange broek en het hoofd gedekt
door hoed of pet ; voor de vrouw in het algemeen
de zwarte of witte kabaja en de sarong. De kleeding verschilt echter eenigszins voor regenten,
burgers en negorijlieden. Sagoeweer wordt in
groote hoeveelheid gedronken en bij feestelijko
gelegenheden is het onmatig gebruik bijna, regel;
zoowel Christenen als Mohanamedanen geven zich
hieraan over. Het negorijvolk is verdeeld in
dati's (zie DATI). Vele inwoners vinden in de
vischvangst een voordeelig beroep, wel het meest
in de baaien, waar de zee gewoonlijk kalm is.
AMBON. Hoofdplaats der resiclentie Amboina,
gelegen op het gelijknamige eiland binuen de
baai aan de noordwestkust van Leitimor op 2 . 41'
40" Z.B. en 128° 15' O.L. ; zetel van den resident
en den controleur der afdeeling Ambon en van
den militairen kommandant der Molukken. Vlak
bij het strand ligt het fort Nieuw-Victoria, een onregelmatige zevenhoek met bastions, waarin de
kazernen, magazijnen en eenige officierswonun gen.
Ult. 1915 telde de bevolking 12.265 zielen,
waaronder 1125 Europ., 500 Chin., 439 Arab. en
576 Jay. en andere Vr. Oosterl.
De stad is regelmatig gebouwd en heeft ruime
en zindelijke straten, met vele van steen opgetrokken on naast elkander gebouwde huizen.
Het klimaat is zeer gezond. De plaats word
op 6 Januari 1898 door eon aardbeving zwaar
geteisterd, waarbij vele steenen huizen werden
vornield en het fort Victoria ook veel to lijden
heeft gehad. Het aantal ?slachtoffors aan menschenlevens bedroeg 141, waaronder 9 Europeanen. Na dat tijdsiip zijn op de hoofdplaats verder
geen steenen huizen gebouwd en de daken der
huizen van zink on atap opgetrokkon.
AMBON (BAAI VAN). Eon 11 K.M. breede, 27
K.M. lange en sraal toeloopende baai met zeer
steile kanten aan do Z.W.-kust van het gelijknamige eiland, op ongeveer 128° 2' O.L. van Gr.,
waaraan do plaats van dien naam,
AMBONEEZEN. Zie AMBOINEEZEN.
AMBONSCHE BURGERSCHOOL. Zie ONDER-

WIJS.
AMBONSCHE TONGVALLEN. Van de landstaal of landstalen van Ambon zijn twee tongvallen, die van Asiloeloe on van Hila eenigszins
nader bekend gemaakt. Daarmede na-verwant
zijn de dialecten, gosproken op de Ocliasers, d. z.
de eilanden Haroekoe, Saparoea en Noesalaut.
Voorloopig kunnen die tongvallen en dialecten
onder den naam van „de Ambonsche Tongvallen"
samengevat worden.
De Ambonsche dialecten zijn hot naast verwant met do talon en tongvallen van Boeroe,
Atubelau en Ceram (althans van West-Ceram),
en vertoonen voorts in grammaticaal opzicht zooveel punten van overeenkorn.st met de talon van
Timor, Rotti, enz., dat zij daarmede tot eene
groep to brengen zijn ; de aanrakingen in den
woordenschat zijn evenwel nu juist niet zoo heel
groot. Overal heeft het Maleisch grooten invloed
op de landstaal gehad, zoodat reeds vele woorden
door Maleische vervangen zijn en op meerdere

plaatsen de oorspronkelijke taal geheel verdwenen is.
AMBTELIJK GRONDBEZIT. Zie AMBTS-

VELDEN.
AMBTENAAR. Alle personen in burgerlijken
staatsdienst in Nederlandsch-Indie zijn gouverneraents-ambtenaren. Hot is echter gewoonte om
de landsdienaren van lagen rang, zooals klerkon
en bedienden (met een lager inkomen dan f 150
's maands) beambten to noemen. Voor zoover
niet het tegendeel daaruit blijkt, golden de hieronder behandelde voorschriften voor alle burgerlijke ambtenaren.
Als regel worden de ambtenaren benoemd, ontslagen en op pensioen gesteld door den Gouverneur-Generaal (art. 49 R.-R.). Uitzonderingen op
dozen regel zijn de Luitenant-Gouverneur-Generaal, do Vice-President en de Leden van den Raad
van Nederlandsch-Indie, de President van het
Hooggercchtshof van Nederlaridsch-Indio en de
Voorzitter en de Loden van do Algemeene Rekenkamer, die ovenals de Landvoogd zelf, door de
Kroon worden benoemd on ontslagen. De zoogeinta,nisle beambten worden aangesteld en ontslagen door de hoofden, van algemeen en van
gewestelijk bestuur on door de betrokken colleges.
In het algemeen zijn blijkens Ind. Stb. 1913,
no. 658, onverminderd de aan de bekleeders van
bijzondere betrekkingen in verband met haar
eigenaardig karakter to stollen eischen, tot betrekkingen bij den burgerlijken dienst in Ned.-Indie alien benoembaar, die Nederlandsch onderdaan ziju op den voet van de wet van 10 Februari
1910 (Ind. Stb., no. 296), dit zijn, behalve de Nederlanders zelf, voornamelijk diegenen, die in
Ned.-Indie geboren zijn uit aldaar geveatigde
ouders (dus ook inlanders en vreerade oosterlingen) en de buiten Ned.-Indie geboren kinderen
van een Nederlandschen onderdaan, die nog geen
18 jaar oud zijn of die na het bereiken van dien
leeftijd in hot koninkrijk gevestigd zijn. Bij Ind.
Stb. 1913, no. 659 en Ind. Stb. 1914, no. 329
zijn een aantal teclanische en wetenschappelijke
betrekkingen aangowozen, die ook kunnen worden vervuld door niet-Nederlandsche ondordanen.
Blijkens een bekendmaking in de Javasche
Courant van 22 Augustus 1913, no. 67 is het beginsel aanvaard om bij het bckleeden van gelijke
betrekkingen en het voldoon aan gelijice voorwaarden van benoernbaarheid aan Europeanen,
Inlanders en Vreenade Oosterlingen gelijke bezoldiging toe to kennen.
AMBTSVELDEN. Gelijk men in zelfbesturende
landschappen bezoldiging door toekenning van
apanages kende en kept (zie APANAGE), zoo
kwam of komt ook in rechtstreekseh gebied bezoldiging van inlandsche hoofden en beambten
van gouvernementswege voor door toekenning
van voordeelen uit bepaalde stukken gronds.
Een enkele rnaal geschiedde dit in den apanagevorm, d.i. doordat zulke hoofden het recht kregen
belasting to heffen van de toegewezen gronden;
meestal eater kreeg de titularis een tijdelijk
genot- dan wel gebruiksreeht op den grond, die
dan to zijnen bate door de onderhebbende bevolking moest worden bewerkt voor den enkelen
kost. Een wezenlijk bezitrecht, dat dan echter
aan veel beperkingen onderworpen is, dus anabtelijk grondbezit, is zeldzaam; men ontmoet het
bij de ornamentsvelden van Zuid -Celebes.

AMBTSVELDEN—ANASTATICA HIEROCHUNTICA.
Voor de inlandsche Gouvernementsambtenaren op Java zijn de ambtsvelden voorgoed afgeschaft op initiatief van Fransen van de Putte,
in 1867 (Ind. Stb. 1866, no. 3 en 130, 1867, no.
122 vgl. 1870, no. 122).
Ook vele inlandsche gemeenschappen in rechtstreeksch gebied kennen vanouds, wegens het
geniis eener kas, een bezoldiging van haar bestuurders en beambten door toekenning van
voordeelen uit een bepaald stuk grond, hetwelk
tegenOoordig soms door de bevolking moet worden bewerkt voor den enkelen host, sours ook
door den ambtsdrager zelf bewerkt moet worden.
Op West-Java zijn zulke ambtsvelden voor dorpsbestuurders zeldzaam, op Midden- en Oost-Java
talrijk. De ambtsvelden op Java en Madoera
zijn landrenteplichtig, maar dikwerf wordt hun
landrente met of zonder goedvinden der overige
grondbezitters of -gebruikers over dezen omgeslagen.
Terwijl voor de Gouvernementsambtenaren
ambtsvelden zijn tegengegaan, ziet men voor de
ambtsdragers in inlandsche gem.eenten van Gouverneraentswege bevordering van dit instituut.
AMFIOEN. Zie OPIUM.
AMIL (djakat-inner). Zie DORPSGEESTELIJKE en DJAKAT.
AMNESTIE is een besluit van het politiek gezag, krachtens hetwelk zeker misdrijf of zekere
klasse van raisdrijven voor hen, welke zich daaraan schuldig maakten, onverschillig of zij al dan
niet bekend zijn en onverschillig ook of er reeds
een rechtsvervolging was ingesteld, niet zal
opleveren de gevolgen, welke de wet er aan verbindt. In N.-I. heeft de Gouv.-Gen., in overeenstemming met den Raad v. I., het recht daartoe,
voor zooveel inl. Vorsten en hoofden betreft.
Art. 52 R.-R. en Bijbl. no. 737.
AMOENTAI Onderafd. der afd. Oeloe-Soengei van de res. Zuider- en Oosterafd. van Borneo onder een Controleur met standplaats
Amoentai (hoofdplaats der onderafd. en van
hot gelijkn. distr., met een warm en ongezond
klimaat), bestaande uit de districten Amoentai,
Alabioe en Balangan. De onderafd. bevat
het stroomgebied der Balangan-rivier en het
moron- en raoerassengebied van Alabioe en
Amoentai. De streek benoorden de Balanganrivier en tusschen die rivier en de Soengei Batoemandi is heuvel- on bergachtig en voor een
groot gedeelte met oerbosschen bedekt. Het
overige deel der onderafd. is vlak on bestaat uit
uitgestrekte moron, plassen on moerasbosschen
(z.g. hapau's).
AMOERANG. Onderafd. van de afd. Menado
der res. Menado, bevatten.de de districten Romoon-Torabassian, Tompaso, Kawangkoan, Sender, Tombariri on Tonsawang. De standplaats
van den Controleur is Amoerang aan de baai van
then naam. Da onderafd. is zeer bergachtig. Alleen
langs de kuststreek on in de valleien der grootere
rivieren zijn vlakke voor rijstbouw geschikte gronden. Het bevolkingscijfer bedraagt ± 72.000 zielen, nagenoeg alien Christenen, die eenzelfde taal
spreken, het Tontemboansch (do grootste der vijf
Minahassische talon) uitgezonderd het district
Tombariri, dat Tomboeloesch en het district
Tonsawang, dat Tonsawangsch spreekt. Behalve
de gewone gewassen (mais on rijst) wordt hoofdzakelijk koffie geteeld. Klappers worden allerwegen door de bevolking bijgeplant.
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AMOERANG (BAAI VAN). Een 7 K.M.
breede baai, met steile kusten en groote diepten,
aan de N.-kust van Celebes.
AMOK. Toestand van zenuwachtige overprikkeling, waartoe de inlander zich soms opwindt,
hetzij door overmatig gebruik van opium, hetzij
door toe to geven aan zijn hartstochten, als
toorn, enz. on waarin hij met of zonder onmiddellijke aanleiding of provocatie in woede ontsteekt,
een wapen grijpt en iedereen, die hem in den
weg komt, doodt of verwondt, tot hijzelf onschadelijk wordt gemaakt. Iemand, die in dien
toestand verkeert noemt men amok-maker.
AMPAS. Afval. Als handelsterm bekend in
suikerfabrieken.
AMPAT ANGKAT (IV Angkat), district in
Oud-Agam (zie aldaar).
AMPEL. Het Noordwestelijkste ( Soesoehoenansche) district van de afdeeling Bojolali, residentie Soerakarta;einde 1905 had het mina 34.000
inwoners, waaronder 74 Europeanen on 64 Chineezen. Het landhuis Ampel, gelegen nabij den
grooten postweg van Salatiga naar Soerakarta,
is tijdens den Java-oorlog door den Reer iDezentje
versterkt on door wallen met bastions, die nog
onderhouden worden, omgeven, zoodat het op
een klein fort gelijkt. De hoofdplaats van het
district is gelijknamig.
AMPEL, in de residentie Soerabaja, thans een
armoedige wijk van de hoofdplaats van dat gewest, bevatte vroeger de meest beroemde Mohammedaan.sche school van Java, gesticht doorRaden Rachmat, ook wel Soenan Ampel(Ngampel)genaamd, wiens graf daar nog wordt aangewezen.
AMPENAN. Havenplaats — de voornaamste
van het eiland aan de Westkust van Lombok,
landingsplaats der expeditie in 1894 en eerste
standplaats van den Assistant-Resident van
Lombok. Het is thane een net plaatsje, alwaar
zich vrij vele Chineesche handelaren en eenige
van anderen landaard, o.a. Armeniers, gevestigd
hebben. Zie verder LOMBOK.
AMPILAN zijn waardigheidsteekenen, die den
Soesoehoenan van Soerakarta en den Sultan van
Djokjakarta bij plechtige gelegenheden achterna
gedragen worden. Zij zijn bijna alle voorvaderlijke erfstukken.
AMPO. Zie AARDE (EETBARE).
AMSTERDAM. Eilandje benoorden kaap Oentoeng Djawa, bij de inlanders bekend onder den
naam van Poeloe Oentoeng Djawa. Het is slechts
door enkele visschers bewoond.
AMSTERDAM (KONINq). Zie MOLUKKEN.
AMULETTEN. Zie FETISISME.
ANALABOE. Zie MEULABOH.
ANAMBAS-EILANDEN. Groep eilanden gelegen in de Ohincesche zee tusschen 2 0 40' en
3° 30' N.B. en 103° 35' en 106° 30' 0.L., deel
uitraakende van de Poelau Tocdjoeh (zie aldaar).
ANAMIRTA COCCULUS. Zie KOKKELKORRELS.
ANANASSA (Ananas). Zie NANAS.

ANASTATICA HIEROCHUNTICA L., fare.
Cruciferae. Boenga (ilicar) patimah (mAL.). Het
houtig stengelgeraamte van de zoogenaarade Roos
van Jericho, als inlandsche drogerij uit Arable
door de Arabieren ingevoerd. Daar de plant
zich bij weaken in water tot een platte schijf
opent, bezit ze volgens de begrippen der doekoens
een openende kracht, die op het water overgaat,
waarin de plant geweekt is.
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ANATTO. Zie BIXA.
ANDAGILE. Zie ATINGGOLA.
ANDALAS, ANDELAS, ANDELES. Vermoedelijk van Arab. oorsprong.; verg. „Andalusie" in
Spanje. Speciale term voor Zuid-Sumatra's Westland; ons Bengkoelen, JAV. : bangkoelon (zie
BANGW E TAN).
ANDJASMARA. Een groote en sterk uitgespoelde vulkaanruine op de grens van Soerabaja,
Kediri en Pasoeroean; het hoogste punt is 2342
M., doch de rug op de grens der beide laatste
residenties is veel lager, 550-740 M.
ANDONARA. Zie ADONARA.
ANEI. Rivier in de res. Sum. Westk., ontspringt
bij den N.-lijken top van den Singgalang als afwatering van het kratermeertje aldaar (2850 M.),
neemt verscheidene zijtakken op die van den
omvangrijken t weeling-vulkaan Sin ggalan g- Tandikat en van den Merapi komen; zij valt beneden
Doekoe in de Indische zee.
Een gedeelte van den bovenloop verdient bijzondere vermelding: de befaamde Anei-kloof,
het dal, dat de Anei diep in het Barisan-gebergte
heeft ingesneden. Het nauwste en fraaiste gedeelte is 6 K.M. lang en begint, gerekend in de
richting naar de bovenlanden, bij Kandang
Ampat ; een eigenlijke dalbodem is er niet. 'Een
der schoonste punten is wel de waterval Ajer
Mantjoer (zie aldaar). Is de Anei-kloof in beperkten zin 6 K.M. lang, in ruimeren zin verstaat
men er onder het dwarsdal en de pas door den
Barisan beneden aanvangend bij Kajoe Tanam
(140 M.), terwijl op een hoogte van 773 M. Padang
Pandjang op den boven-drempel ligt. Vallen er
bovenstrooms hevige regens, dan is de heldere
beek een bruine, woeste bandjirstroom. geworden.
Nadat in 1867 de Ombilinsteenkool ontdekt
was en later was besloten tot exploitatie door het
Gouvernement, besloot men na 25 jarigen strijd
den Staatsspoorweg tot stand to brengen, grootendeels langs den postweg van Padang naar Padang Pandjang, dus door de Anei-kloof. In Juli
1891 werd ook het gedeelte door die kloof voor
het algereeen verkeer geopend. Sommige gedeelten zijn zoo steil dat tusschen de rails een
getande staaf is aangebracht. De trein wordt hier
Diet opgetrokken, raaar door de locomotief opgeduwd. Den 24sten December 1892 viel er aan
het boveneinde der kloof ,in de landstreek om
Padang Pandjang, in 8 uren tijds 225 m. M. regen.
Een ontzettende bandjir der Anei volgde, die in
den nacht den spoorweg, met bruggen, landhoofden, steunanuren, en den postweg met de daarlangs liggende huizen voor een deel wegsloeg;
5 Jan. 1904 herhaalde zich de catastrophe, hoewel
op minder groote schaal. Tien jaar later, in 1914,
stortte op een avond gedurende een zwaren regen
opnieuw een groote gedeelte van den bergwand
naar beneden.
De benedenloop der Anei stroomt door een
vlak, moerassig terrein. Bandjirs kunnen daar
minder schade doen, daar de rivier er niet bedijkt
is en het land dos eenvoudig overstroomd wordt.
ANEI-ANEI of RAJAP zie TERMIETEN.
ANEU GALONG, vaak door Europeanen Anagaloeng geheeten. Een kampong aan den linkeroever der A+jeh-rivier, vroeger een vijandelijke
versterking, die Juni 1896 door een colonne onder
den luit-kol. J. B. van Heutsz na een verwoed
nachtelijk gevecht word veroverd en vervolgens
opgc ruimd.

ANGLER (ANGGtR - ANGGtRAN) is de
naam, gegeven aan Javaansche vorstenedicten
uit de twee laatste eeuwen, die nu nog gedeeltelijk
in de Vorstenlanden in gebruik zijn, on door G. P.
Rouffaer aan een diepgaand onderzoek zijn onderworpen. Het eerst zijn de voornaamste dezer
edicten gepubliceerd onder den titel: Jay. wetten, uitg. door T. Roorda, Amst. 1844. Zie ook
INLANDSCHE WETTEN en VORSTENLANDEN (Rechtswezen).
ANGGI - MEER, ook genoemd Angidje en Mas
won. Dit /neer, gelegen in het bergland nabij de
westkust der Geelvink-baai van Nieuw-Guinea,
bevindt zich op 1900 M. hoogte en is overal door
gebergte omgeven, dat tot ± 2500 M. stijgt. Het
heeft kristalhelder water en een zeer groote diepte.
Een vrij talrijke bevolking wordt op den wester
lijken oever aangetroffen.
ANGGREK (JAY.). Zie ORCHIDEERN.
ANGGREK TEBOE (JA.v.).Zie GRAMMAT 0PHYLLUM.
ANGGROENG (JAv.). Zie TREMA.
ANGKAP-huwelijk, een benaming in de Gajolanden van Noord-Sumatra, gebruikelijk voor den
huwelijksvorm, waarbij de man overgaat tot het
stamverband der vrouw.
ANGKE. Rivier in de res. Batavia. Zij ontspringt op den berg Salak on valt even bewesten de hoofdplaats Batavia in zee. Zij vormt
in Naar benedenloop de O.grens der afd. Tangerang.
ANGKLOENG. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRUMENTEN.
ANGKOLA. Landstreek, in de onderafd.
Angkola on Sipirok (res. Tapanoeli). Wordt
onderscheiden in Angkola djae (Beneden Angkola) en Angkola djoeloe (Boven Angkola). Angkola beslaat een zeer ongezond deel van de kustvlakte tusschen Batang Toroe en Batang Gadis.
Het bergland is grootendeels met bosch bedekt ;
Angkola Djoeloe is een arm land met weinig
terrein, dat voor sawahs geschikt is. Van veel
belang is de oprichting van rubberondernemingen in de nabijheid, waarheen Angkola Naar
vruchten, tabak, koffie e. a. artikelen kan verkoopen. De voornaamste plaatsen in Angkola
zijn : Padang Sidimpoean (zie aldaar); en Batang
Toroe (zie aldaar).
De bewoners, die tot de Bataks gerekend
worden, schijnen in de Bovenlanden intelligenter
dan in de Benedenlanden ; hun aantal wordt geschat op bijna 30.000.
ANGKOLA on SIPIROK. Onderafd. van do afd.
Padang Sidimpoean der res. Tapanoeli. Zie
TAPANOELI.
ANGSANA (MAL.). Zie PTEROCARPUS INDICUS.

• ANI - ANI. (J- Av.) Ketam (MAL.), Etgm (soEND.).
Mesje waarmede do padi halm voor halm. wordt
afgesneden.
ANIMISME. Zie HEIDENDOM.
ANJER, t hans ANJER LOR. Hoofdpl. van het
distr. Anjer der afd. Serang, res. Bantam, gelegen
aan de bocht van Anjer, benoorden Java's 4e
punt (Tandjong Tjikoening). Het had vroeger
zijn beteekenis to danken aan zijn voortreffelijke
ligging aan het nauwste gedeelte van straat
Soenda, waardoor alle uit Europa komende zeilschepen die plaats aandeden, en om zich to doen
rapporteeren of om orders op to nemen, en om
zich van ververschingen en drinkwater to voor-
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den. De handelsbeteekenis van Anjer was bijna
;eheel tenietgegaan tengevolge van de door;raving der landengte van Suez, zoodat. Anjer
log slechts een kwijnend plaatsje was, toen het
n Augustus 1883 door den vloedgolf, gevolg van
le instorting van Krakatau, werd verwoest.
Na een mislukte poging om een ander Anjer to
tichten op de Merakpunt aan het Noordeinde
ran de Merakbaai, ontstond het nieuwe Anjer,
knjer 'Lor (Noord-Anjer) genoemd in tegensteling van Anjer Kidoel (zie aldaar), op de plaats
an het oude. Het is een welvarende visschersn handelsplaats.
AMER KIDOEL (Zuid-Anjer). Na 1883 ontbaan, drie K.M. bezuiden het in het vorig artikel
edoeld Anjer, bij Java's 4e punt, Bodjong, ter
laatse waar de oude vuurtoren zich beyond, en
1 zeer spoedig weder een nieuwe was verrezen.
ANOEANG (Bubalas of Anoa depressicornis H.
m.) is de Boegineesehe naam van een kleine
)ort van wilden buffel (zie KARBOUW), die
itsluitend op Celebes voorkomt en hier in kuden vooral in boschrijke bergstreken leeft, waar
ij de steilste bergkammen beklimt.
ANONA MURICATA L., fain. Anonaceae.
rangka belanda ,(mAL.), Ncingkci welcinda (JA.v.),
rangka walanda (soEND. ). Zuurzak, Kleine boom,
it tropisch Amerika ingevoerd, algemeen, voorop Java, in laaglanden en lagere bergstrem. gekweekt om de smakelijke arom.atische,
asche vruchten, die rauw gegeten worden.
e bladeren worden door de inlanders als een
neesraiddel gebruikt.
ANONA RETICULATA L., fam. Anonaceae.
'ewah nona (MAL.), Manowa (JAV., SOEND.).
leine boom, uit tropisch Amerika ingevoerd,
veel gekweekt om de smakelijke aronstatische
'uchten. De fijngewreven bladeren worden aanwend tegen. ongedierte. De bast is een middel
j diarrhee en dysenterie.
ANONA SQUAMOSA L., fam. Anonaceae.
ikaja (MAL., SOEND.), Sriklijd (JAV.). Boomester of kleine boom, uit Zuid-Amerika afkomg en vooral op Java gekweekt in de tuinen.. van
iropeanen. De geurige smakelijke vruchten zijn
3r gezocht; de jonge bladeren worden gekneusd
een geneesnaiddel bij abcessen gebruikt.
ANSJOVIS. Zie HARING.
ANTIDESMA BUNIUS Spr., fain. EuphorbiaBoeni (MAL. ), Hoeni (soEND.), Woeni (JAv.).
melijk groote boom, in iedere kampong voormend, wordt, wegens de aangenaana zure
achten, graag door de inlanders geplant.
ANTILOPEN. Zie KAMBING OETAN.
ANTJAR (JAN.) Zie IPOEH.
APANAGE noemt men een stuk gebied, hetzij
cultuur gebracht of woest, dat ter bezoldiging
begunstiging door een inlandsch vorst wordt
gewezen aan een bestuurshoofd, hofgroote of
.stentelg, met het recht daaruit profijt to trekL op gelijke wijze als de .vorst zou kunnen doen,
I met name door daarbinnen ten eigen bate
sting to heffen in producten, geld of arbeid.
LANDVERHUUR en VORSTENIANiauw verwant aan apanages zijn de ambtsvel(zie aldaar), gelijk ook de in sommige vrije
(zie DESA'S, VRIJE) ten voordeele van
∎ aalde godsdienstige personen komende gron-

►PEN (Simiae), een orde der Zoogdieren (zie
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aldaar), die lichamelijk nauw met den mensch
verwant is. Zie MEERKATTEN, SLANKAPEN, NEUSAAP, GIBBON on ORANGOETAN.
APENBERG (Goenoeng Padang). Een 104
M. hooge berg, die een uitlooper is van het Padanggebergte, dat langs den linker-oever der
Arau- of Padangrivier loopt; hij is met bosch
begroeid, waarin tal van langstaartige apen won en.
APENOOT. Zie A.RACHIS.
API (mAL.), beteekent „vuur" en wordt vaak,
verbonden met het woord „goenoeng" = berg,
gebruikt om een vulkaan aan to duiden. Ook
M6rapi of Marapi (ook wel B6rapi) heeft dezelfde
beteekenis. Van de Goenoeng Api genoemde vulkanen zijn de volgende de belangrijkste : G. Api,
vlak ten Weston van Banda-Neira en daarvan
door het Zonnegat gescheiden ; het is een fraaie,
658 M. hooge kegel. G. Api op Sangean. (bij Soembawa); wellicht heeft in 1512 een eruptie plaats
gehad. De beide hoogste toppen werden als 1796
en 1931 M. opgegeven.
API - API, of KOENANG- KOENANG. Maleische naam voor Lichtkever, Lampyris, bij de
Javanen Konang-konang. De larven zijn lichtgevend : in zuurstof wordt het lichten sterker;
in water, ook in koolzuur, houdt het geheel op.
APIT (Hapit), de lle maand van het Mohammedaansche jaar. Zie MOH. KALENDER A.
APOKAT (mAL.). Zie PERSEA.
AQUILARIA MALACCENSIS Lam., fam. Thymelaeaceae. Kajoe gaharoe, of Kajoe gaharoe Siam
(MAL. ), Kajoe Garoe (MAL., JAV., SOEND. ). Groote
boom, die op Malaka, Banka on Billiton voorkornt, enwaarvan het hout uit Singapore op Java
ingevoerd wordt, en daar als een van de meest bekende welriekende houtsoorten gebruikt wordt.
Europeesche naraen zijn : Aloehout, Agglhout, of
Wierookhout.
ARA. In MAL., SOEND. en BAT. algemeene benaming voor vele soorten van vijgeboorcten, dus
van het geslacht Ficus uit do familie der Moraceae, naar gelang van de taal met kajoe, ki of
hajoe en een soortnaam nader aangeduid.
ARABIEREN. Reeds lang voor de islamiseering van Ned.-India hebben Arabieren den
Archipel bezocht. Zie . TOCHTEN. Ook na de
invoering van den Islam kwamen nog, tot op den
huidigen dag, Arabieren uit verschillende streken
van het Mohammed. gebied naar den Archipel;
sedert lang echter is de overgroote meerderheid
der in Ned.-India gevestigde Arabieren uitsluitend uit de Zuidarabische landstreek Hadhramaut afkonastig. Zie HADHRAMIETEN.
ARACHIS HYPOGAEA L., fam. LeguminosaePapilionatae. Katjang djawa k. gorging, k. tanah,
k. tjina; (mAL.), k. tjind, k. pendem (JAv.), Soeoek
(s0END.), Lage kruidachtige plant, waarvan de
peulen onder den grond rijp worden, en onder
den naam van Apenootjes, Curagaosche an:tandelen of mangelen, aard- of grondnoten of olienoten in den handel komen. Zie KATJANG
TANAH on AARDNOTENOLIE.
ARAFOERA - ZEE strekt zich uit tusschen de
Z.W.-kust van Nieuw-Guinea on de Kei- on
Tanimbar-eilanden ; de Aroe-eilanden worden er
door orageven. De diepte is zeer ongelijk. Zie
voor natuurkundige gesteldheid het artikel ZEE.
ARAK. Inlandsch gedistilleerd. Sterke drank,
op Java door gisting en distillatie verkregen uit
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de stroop of melasse van de suikerfabrieken. Het
bedrijf is hoofdzakelijk in Chineesche handen.
De beste arak komt van Batavia. Het eerste
distillaat heeft een sterkte van ongeveer 50 %.
De volgende distillates, die slapper zijn, leveren
na een hernieuwde distillatie sterken alkohol,
welken men gebruikt om den arak op een sterkte
van 60-66 % te brengen.
ARANG (mAL.). Zie MABA.
ARAROET (ook ARROWROOT). Zie MARANTA.
ARBEID (GEDWONGEN). Zie HEERENDIENSTEN, KOFFIECULTTJUR (GOUVts), en
STRAFSTELSEL.
ARBEID (VRIJE). Zie KOELIEORDONNANTIES en OVEREENKOMSTEN.
ARBEIDSINSPECTIE. Zie KOELIE.
ARCHAEOLOGIE. Zie OUDHEDEN.
ARCHIPEL (00ST-INDISCHE). Onder den algemeenen naam van Oost-Indischen (dikwijls kortweg Indischen) Archipel verstaat men de eilandengroepen van de Austraal-Aziatische Middellandsche zee (zie aldaar), die zich uitstrekken
tusschen het wasteland van Azie, met name
Achter-Indic, en Australia. Die eilanden liggen
tusschen 95 040' en 141 0 Oosterlengte en tusschen
Noorderbreedte en 11 0 Zuiderbreedte. De
hoofdgroepen zijn : de Groote Soenda-eilanden,
de Kleine Soenda-eilanden, n.l. Bali, Lombok,
Soembawa, Flores, Timor, Soemba, Rotti en
eenige kleinere; do Molukken en de aan de Vereenigde Staten van Amerika behoorende Filippijnen. Behalve daze laatste en een gedeelte
van Timor, dat aan Portugal behoort, alsm.ede
een gedeelte van Noord-Borneo, waarop Engeland een protectoraat doet gelden, behoort daze
geheele eilanden-wereld tot Nederland. Zie
GRONDGEBIED. Voor algemeene literatuur
zie het art. ARCHIPEL in de groote Encycl.
ARDJOENA. Dit vulkanische gebergte verheft zich bijna vlak N. van Malang, op de grens
van Soerabaja en Pasoeroean. Het bestaat uit
vijf in een N. 30 0 W. gericbte rechte lijn golegen
kegels: de eigenlijke Ardjoenfi, (3339 M.), de
Bakal (2980 M.), de Kembar I (3110 M.), do
Kembar II (3030 M.) on de actieve W6lirang
(3156) met een wat lageren voortop (3110 M.)
als restant van een vroegeren ringxval.
ARECA CATECHU L. fam. Palmae Pinang
(MAL.), Djambg (JAV., SOEND.). De betelpalm,
zie PINANG.
ARECA - of BETELNOOTKUST. Vroeger gebruikelijke naam voor Atjeh's Noordkust, naar
zijn rijkdora aan pinang.
AREN of ARENG (JA.v.). Zie ARENGA SACCHARIFERA.
AREN - SUIKER (ook bekend onder den naam
GOELA DJAWA of JAVAANSCHE SUIKER),
wordt bereid uit het sap van den mannelijken
bloemstengel van den arenpalna. Zie ARENGA.
Om de suiker er uit to bereiden, dampt men
het sap in een ijzeren pan in, terwijl het vuil
voorzichtig wordt afgeschuimd, totdat de vloeistof holder bruin on zoo strooperig is geworden,
dat een druppel, in koud water gebracht, stolt.
Dan giet men de massa in een ander° pan, waarin
ze gewreven wordt, totdat zij kristalliseert, waarna men ze in gereedstaande vornaen of bambooringen brengt. Is zij nagenoeg vast, dan neemt
men de vormen weg, droogt de suiker boven den
oven en verpakt ze in aren-blaren.

ARENG. Zie DIOSPYROS.
ARENGA OBTUSIFOLIA Mart., fam. Palmae.,
Langkap (MAL., JAV., SOEND.), verschilt van den
Arenpalm, waarvan hij overigens veel heeft,
door do langwerpige vrucht; het palmsap moat
nog zoeter en geuriger zijn dan dat van den
Arenpalm.
ARENGA SACCHARIFERA. Labill. nau
of nau (mAL.), Area (J. Av.), Kawoeng (soEND.).
De bekende Suikerpaltn of Arenpalm, de Saguerus van Rum -phius, door den geheelen Archipel van af het zeeniveau tot in het lagers
bergland zeer veel in het wild voorkomend on ook
in tuinen gekweekt. Er worden verschillende
soorten onderscheiden. De palm wordt 10-15 M.
hoog, on heeft geveerde bladeren. Het „hgut"
is zeer hard en wordt voor wandelstokken gebruikt. Van het grootste belang is het sap, dat
uit de mannelijke (door de inlanders beschouwd
als vrouwelijke) bloeiwijzen getapt wordt. Deze
komen uit den scam, beneden den kruin to voorschijn, in tegenstelling met de vrouwelijke trossen,
die tusschen de bladeren to vinden zijn. Tegen
den tijd, dat de mannelijke bloemen opengaan,
wordt de dikke steel van den bloeratros langen
tijd geklopt om hem week on murw to raaken,
hetgeen als een prikkel op de sapvloeiing schijnt
te werken. Dan wordt de steel dicht onder de
kolf afgesneden en onder do sneevlakte een bamboo of ander vat gehangen. Gedurende een viertal maanden blijft do boom tapbaar: bovendien
komen eenige malen nieuwe bloeiwijzen to
voorschijn, waarna hetzelfde proces herhaald
wordt. Do hoeveelheid sap hangt zeer van de
omstandigheden af, doch kan heel groot zijn.
Daar men gemiddeld op 6 bloeiwijzen kan rekenen is de in het geheel afgetapte hoeveelheid
sap to schatten op ± 1800 Liter. De zoete holders
vloeistof wordt in de Molukken zelden gedron.ken, oradat men Naar voor ongezond houdt.
Men maakt er wel azijn van. Bovendien wordt
zij in de Indische broodbakkerijen gebruikt bij
het bereiden van deeg. Op Java drinkt men Naar
als een versnapering en gebruikt men Naar ook
wel als volksgeneesmiddel.
Het belangrijkst is echter de bereiding van
do suiker door indampen. Zie ARtN-SUIKER.
Gegist is de sagoeeer een uiterst algemeene
drank vooral in het Oosten van den Archipel.
Tusschen do bladstelen treft men zwarte
baron aan (gernoetoe), die zeer veel op paardehaar
gelijken, en waarvan klein touwwerk en zelfs
ankertouw geraaakt wordt (Dock of Idjoek).
Aan den voet van de bladstelen bij de ggtnoetoe
vindt men een licht, sponsachtig weefsel (baroek),
dat tot het breeuwen van vaartuigen of ale tonder gebruikt wordt.
De vruchten van den Arenpalm groeien in
groote hoeveelheden aan een vertakte bloeiwijze.
Do geelachtig-bruine sappigo vruchtwand (boewah batoe) is niet eetbaar, maar veroorzaakt in
den mond een hevig brandend on jeukend gevoel. Van don inhoud van de halfrijpe zaden
maakt men met suiker eon bekende confituur,
glibbertjes of kolang-kaleng genoemd.
ARFAK. Gebergte op Ned. Nieuw-Guinea,
nabij de westkust van do Geelvink-baai; hoogste
top 2902 M., met den naam Arfak aangeduki.
ARFAKKERS. Algem.eene benaming, gegeven
aan do bewoners van het gebergte in het N.
0. deel van den z. g. „Vogelkop" van

ARFAKKERS—AROE PALAKKA.
Nieuw-Guinea. Ze zijn in verschillende stammen
verdeeld, die zoowel in taal en uiterlijk voorkomen als in gebruiken vrij belangrijke verschillen vertoonen (zie T.A.G. jaargang 1893, blz.
637).
ARGOENI (WAIGOENI) - BAAI. Een smalls
baai aan de Z.W.-kust van Nieuw-Guinea, welke
74 K.M. ver het land indringt; de kusten van
de Argoeni-baai zijn betrekkelijk dicht bevolkt.
ARGAPOERA. Hoogste top van het vulkanische Jang- of Hianggebergte (zie aldaar), 3088
M. hoog, gelegen op de grens der residenties Pasoeroean en Besoeki.
ARGUSFAZANT. Zie PAUW.
ARIJAJA, d. i. feestdag. Zie GARRBRG.
ARISBAJA. Zie AROSBAJA.
ARIT. Jay. Grasmes; groot krom mes of sikkel.
ARMENIERS. Verscheidene leden dezer in
Klein-Azie tehuis behoorende natie zijn op Java
gevestigd; enkelen hunner ook elders in N.-Indic.
Zij zijn Christenen, en met de Europeanen gelijkgesteld, on behooren tot dat deel der Armenische kerk, dat rich tengevolge van twisten over de
geloofsleer (monophysitische twisten) van de
R. Katholieke kerk heeft afgescheiden on zich
niet weer met deze verzoende. Do Armenische
geraeente op Java is bij Ind. Stb. 1880, no. 7 als
rechtspersoon erkend; de Armenische kerk to
Batavia ligt aan den Gang Scott, bij den Zuidwesthoek van het Koningsplein.
ARNHEMIA. Hoofdplaats der onderafd. Bowen Deli van de afd. Deli on Serdang (Gouvern.
Oostk. v. Sumatra), standplaats van den bestuursarabtenaar (controleur). Vroeger van belang door do gelijknaraige tabaksonderneming,
is Arnhemia geworden de toegangspoort van
de Bataklanden. De omgeving van het stationnetje is tot een klein stadje geworden.
AROE - BAAI. Een zeer breeds baai met geringe diepte, aan de N.O. kust van Sumatra, op
ongeveer 4° 10' N.Br., waarin de eilanden Koerapai en Sombilan.g liggen on de B6sitang-, Babalan- en Gebangrivieren zich uitstorten.
Geschiedeni s. In de 16e eeuw raoet aan
die baai de zetel geweest zijn van een machtig
Bataksch rijk, Aroe genaamd, niet minder belangrijk dan destijds Pasei on Malaka ; na een langdurigen strijd is dat rijk in de 2e heift der 16e
eeuw door Atjeh vernietigd, en heeft de bevolking zich naar de binnenlanden of elders teruggetrokken. Sedert 1908 zijn in deze streek eenige
landbouwconcessies uitgegeven. Zoowel door wegenverbetering als door de verschillende inrichtingen der Bataafsche Petroleummaatschappij
en door het in verbinding brengen, van de Atjehstooratram met het net van de Delispoorwegmaatschappij, wordt deze eertijds zoo rnisdeelde
landstreek van lieverlede tot ontwikkeling gebracht.
AROE - EILANDEN (4-5° Z. Br. en 134-135°
0.L.). Oostelijkste eilandengroep van den Archipel buiten Nieuw-Guinea, gelegen op het Australische plat, de ondiepe zee die Nieuw-Guinea
en Australia verbindt. De groep vormt grootendeels een kalkplateau, naar het schijnt, on bestaat nit een vijftal grootere eilanden in 't midden en een 80-tal kleinere tot zeer kleine daaromheen; alien to zamen hebben ze een oppervlakte van ± 8600 K.M.! De vijf grootere eilanden vertoonen een bizon.dere merkwaardigheid,
die, zoover bekend, nergens op aarde ferugkeert:
BERN. ENC. V. N.I.
•
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de regelmatige lijn van hurt gemeenschappelijken
omtrek maakt den indruk alsof ze een geheel
vorrnen . on inderdaad zijn ze onderling slechts
gescheiden door met zeewater gevulde geulen,
de soengei's. Ook een lijn, getrokken langs den
buitenrand van de om de hoofdgroep gelegen
kleinere eilanden heeft een regelmatig beloop,
zoodat ook die kleinere den indruk makers van
oorspronkelijk met de hoofdgroep to hebben
samengehangen. De tusschengelegen straten zijn
dan ook ondiep, meestal slechts weinige vademen. Maar nu is het eigenaardig, dat de twee
van de vier soengei's, die goad zijn opgenomen,
bier en daar veel grooter diepten bezitten (tot
70 en 100 M.), grooter ook dan de omringende
zee. Kleine zoetwaterriviertjes loopen in alle
soengei's uit en hebben dikwijls zelf weer zoute,
breeds benedenloopen.
Grootendeels zijn de eilanden met dichte wouden
bedekt, maar op Terangan wisselen deze of met
alang-alang velden. De grond schijnt vruchtbaar,
maar wordt weinig bebouwd; de bevolking teelt
alleen voor eigen gebruik wat rijst, suikerriet,
tabak, mars en aardvruchten. Bij de dorpen worden veel kokospalmen aangeplant; sagopalmen,
oorspronke lijk aangeplant, maar vender wild verspreid, vormen thans groote bosschen. Wilde
varkens komen overal voor, hier en daar ook
laerten en onder de vogels heeft men den kleinen
rooden paradijsvogel,
Cicinnuruo regius on
den grooten, Paradisea apoda ; de laatste is alleen aan deze eilanden eigen.
De hoofdmiddelen van bestaan zijn : het duiken naar parel- en parelm.oer-schelpen. (zie PAREL- en PARELMOER-VISSCHERIJ), de tripang- en haaienvangst en do jacht op paradijsvogels, welker gedroogde huiden een belangrijk
handelsartikel vormen (vgl. PARADIJSVOGEL).
Het aantal bewoners der Aroe-eilanden is
slechts op ± 10.000 to stellen. De Aroeneezen
behooren lichamelijk tot de Papoea's, maar
ethnographisch tot de Maleiers. De meeste dorpen liggen aan do kusten, aan de westkust (den
Voorwal) ge woonlijk in geboomte verscholen,
aan de oostkust (den Achterwal) veelal op rotsen
gebouwd. Aan cltn Voorwal wonen eenige honderdtallen Mohammedanen en Christenen, meest
vreemdelingen, o.a. Makassaren en Boegineezen.
Do hoofdplaats is DOBO (zie aldaar).
De Aroe-eilanden waken een afdeeling uit
van de residentie Araboina, onder een controleur, die to Dobo is gevestigd.
Geschieden is. In 1606 door Willem
Jansz. ontdekt, wend de Aroe-groep reeds in
1623 door Jan Carstensz. aan het gezag der 0.-I.
Compagnie onderworpen; de handelsbetrekkingen tusschen Banda en Aroe duurden voort tot
1778, om later geheel in lianden van Makassaren
en Boegineezen over to gaan. In 1882 ward to
Dobo een posthouder geplaatst; in 1904 ward
de Posthouder vervangen door een Controleur.
Ook met het oog op de parelvisscherij door de
vloot der Celebes Trading Cy. met vreemde bemanningen was de plaatsing van zulk een anabtenaar noodig.
AROE PALAKKA (Paetta Malempee Gaemaena), een Sopengsche prins, die, door den
Sultan van Makassar Hassan oe'd-din vervolgd,
de getrouwe bondgenoot der Compagnie was
in den strijd, door haar met dien Sultan gevoerd
2
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(1655, en later 1672), en Vorst werd over Boni,
dat aan de Compagnie zijn onafhankelijkheid
van Makasser to danken had. In den oorlog met
Troena Dial& was Aroe Palakka onze trouwe
bondgenoot (1678).

AROE PITOE ( = zeven vorsten) is de naam, die
gegeven wordt aan den Rijksraad van Boni, uit
zeven erfelijke kiesheeren bestaande, die thans
met den betrokken Nederlandschen ambtenaar
het bestuur over Boni voeren, terwijl aan ieder
hunner het bestuurstoezicht over een district
bepaaldelijk is opgedragen.
AROEDA (mAL.). Zie RUTA.
AROSBAJA. Noordwestelijkste district van
de onderafd. N. Bangkalan van het regentschap
en afd. Bangkalan, residentie Madoera met gelijkn. hoofdpl. Arosbaja is vooral bekend, doordat de Islam van daaruit over Madoera is verbreid en door de allereerste aanrakingen tusschen de llollandsche Oost-Indievaarders en de
Madoereezen in 1596.
ARROWROOT (ook ARAROET). Zie MARANTA.
ARTESISCHE PUTTEN. Zie het artikel in de
groote Encyclopaedic.
ARTILLERIE - EN MARINESCHOOL to Samarang. Zie ONDERWIJS (MILITAIR).
ARTJADOMAS. Een verzamt lieg steenen
beelden, Z.O.waarts van Buitenzorg aan don
voet van den Pangerango op het landgoed Pon dokin een prachtig woud gelegen. Volgens
de overlevering zou Sili Wangi, de laatsie vorst
van Padjadjaran, met achthonderd (domas)
volgelingen naar dezo plaats uitgeweken zijn,
toen zijn hoofdstad door de Moslems werd veroverd en zouden zij tot straf voor hun ongeloof
in de beelden en steenen van Artja Domas veranderd zijn. Allengs heeft men den naam toegepast op iederen hoop van door menschenhanden bijeengebrachte en min of weer bewerkte
groote steenen, die als offer- en bidplaats dienst
deed. Zie ook BADOEJ'S.
ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA L., f., fain.
Moraceae. Nangka (MAL., SOEND.), Neingka (JA.v.).
Vrij groote boom, die in Voor-India en op Java
in het wild voorkomt, en in de tropen overal
gekweekt wordt. Hij bevat een hard, vast, geel
hout, dat voor meubelen en gereedschappen
dient en ook voor huizenbouw. De aan den stam
groeiende zeer groote vruchten zijn door de inlanders zeer gezocht. Behalve het vrij harde,
fraai gels vruchtvleesch warden ook de pitten,
gekookt of geroosterd, gegeten.

ARTOCARPUS LIMPATO,Miq. fain. Moraceae,
Lampatoe, Limpatoe (MINANGK.). Boom van Sumatra, met zwaar, uitmuntend timmerhout, fraai
oranjerood van kleur.
ARTOCARPUS POLYPHEMA Pers., fam. M oraceae. Tjempedak (mAL.), Tjampedak
SOEND.), Boom, in een groat deal van den Archipel
voorkomend, in het wild on aangeplant. Het
hout is geschikt voor huisbouw en meubelen ;
de groote knobbelige schijn vruchten warden gegeten, evenals de zaden.

ARTOCARPUS RIGIDA BI., fam. Moraceae,
.Mandalika (MAL.). Groote boom, op Java alleen
in het W. voorkomend.
ASAHAN. I. Afdeeling van het Gouv. 0. trust
van Sumatra. Verdeeld in de onderafd. Asahan,
Laboehan-batoe en Batoe-bara. Do hoofdplaats
der afd. Asahan, Tandjoengbalai, was vroeger

de havenplaats dozer streek, doch wegens verzanding van de Asahanrivier zal het 5 K.M.
benedenstrooms gelegen Teloek Niboeng daarvoor
in de plaats komen, tot welke plaats de spoorlijn
van Medan naar Asahan bereids geopend is.
II. Een zelfbesturend landschap, gelegen in hot
Gouv. O.kust v. Sumatra, met een oppervl.
van 6050 K.M2 . overeenkomend met de onderafd. Asahan. De bodem van het landschap Asahan is grootendeels alluviaal van zeer jongen
datum on nog steeds in wording. Do Bila en
Panei voeren grand van bet 2000 M. hooge
gebergte, hetwelk dit landschap van de Bataklanden scheidt, naar de vlakke, lags landen.
In het Z.W. verheft zich de berg Dolok Sooroengan tot een hoogte van ruim 2100 M.
De inlandsche bevolking legt zich, voor zoover
zij zich met landbouw bezig houdt, vooral toe op
de teelt van rijst, klappers en pinangnoten. Aan
veeteelt en jacht wordt bijna niet gedaan. Visscherij treft men als hoofdmiddel van bestaan
aan in do kustkampongs en wel voornamelijk
in Bagan Asahan, Chineezen hebben echter de
Inlanders overvleugeld,
Van de Europeesche ondernemingen verdienen
die voor de tabakscultuur het eerst vermelding.
De opkomst der tabakscultuur in Asahan dateert
van 1885. Klimaat en bedemgesteldheid zijn
echter voor tabak niet zoo gunstig als in Deli.
Seders 1908 zijn dart ook de meeste concessies,
waarop aanvankelijk do tabakscultuur met middelmatigen uitslag gedreven werd, in andero
hander overgegaan on worden en evenals nog
enkele na genoemd jaar nieuw nitgegeven terreinen dienstbaar gemaakt aan do rubbercultuur,
die ook in dit landschap een hoopvolle tookomsi -,
tegemoet gaat. Bijzondere vermelding verdient
de gambir-cultuur, die uitgeoefend wordt op do
onderneming Goenoeng Melajoe.
Vela inlanders vinden op do verschillende
ondernemingen een bestaan als schurenbouwers
en boschkappers, terwijl zij in do geemploieerden
en werklieden' goede afnemers vinden voor hun
vruchten en groenten en, wat de heidensche Bataks betreft, voor hun varkens.
Aan het hoofd van het landschapsbestuur staat
de Sultan, bijgestaan door de Karapatan,. een
raad van 4 landsgrooten, terwijl het landschap
sedert 1911 verdeeld is in drie districten, waarvan do hoofden, gevestigd to Tandjoengbalai,
Kisaran en Bandar Poelau rechtstreeks onder
den Sultan staan..
De bevolking behoort geBevolking.
deeltelijk tot de Maleiers, gedeeltelijk tot do
Bataks; Chineezen en andere vreemdelingen
werken op de land bouw-ondernemingen

ASAHAN - RIVIER, de afwatering van het
Tobameer in ,Noord-Sumatra; in het Z.O. doorbreekt de rivier den hoogen bergm,uur, die den
geheelen oostoever van het moor begeleidt; net
tal van kronkelingen loopt zij door een moerassige vlakte, doorbreekt opnieuw, in eon bijna
300 M. diepe kloof, het gebergte on bereikt bij
Bandarpoelau de vlakte. Een aardstorting van
de Dolok Si Makoeh bewerkte in 1840 eon groote
verstopping, ook van het Toba-Meer, zoodat
tal van kampon.gs moesten ontruimd warden.
Ten N. O. van Tandjoeng Balei, de hoofdpl. van
Asahan, valt zij met een breed° mending in do
SLraat van Malaka.
ASAM DJAWA (MAL.). Zie TAMARINDUS•

AStM—ATJt H.
ASEM. Zie KAJOE AStM.
ASEM KRANDJI. Zie PITHECOLOBIUM
DULCE en DIALIUM.
ASJOERA (soER1), de le maand van het
Mohammedaansche jaar; zie MOH. KALENDER EN GEDENKDAGEN A en HASAN
EN HOESAINFEEST.
ASPIRANT- CONTROLEUR. Zie BESTUUR
(Binnenlandsch).
ASSAN - TOCHTEN. Hieronder verstaat men
de grootere koppensnellerstochten, die de Dajaks
vroeger ondernamen, waarbij groote kampongs
belegerd en verwoest, geheele landstreken ontvolkt, mannen, oude vrouwen en kleine kinderen
onthoofd, en jongere vrouwen, meisjes en knapen
tot slaaf gemaakt werden. Dergelijke tochten
werden dikwijls door een oorlogsverklaring voorafgegaan.

ASSISTENT RESIDENT. Zie BESTUUR (Bin -

nen landsch).

ASSISTENT WEDANA. Zie BESTUUR (In-

landsch).

ASTA. Vorstelijke begraafplaats op circa 3
benoordwesten de afdeelingshoofdplaats
Soemenep, res. Madoera. Zij is door den Panembahan, later Sultan, van Soemenep, Pakoe
NA,ta,ningrat gesticht en ligt op een heuvelachtig
terrein ; zij bevat het stoffelijk overschot van den
in 1812 overleden Panembahan Nat& Koesoema
en van eenige zijner familieleden.
„Asta" is een verkorting van Astana (zie aldaar).
voor begraafplaats, grafstede,
ASTANA
SANSKR. dsthdna, vergadering, audientiezaal,
PERZISCH, MALEISCH, astdna, vorstelijke woning).
Dit woord wordt in den Ind. Archipel gewoon-

K.M.

lijk gebezigd om er vorstelijke begraafplaatsen
of graven van voorgangers in het geloof mode
aan to duiden, hoewel het door den minderen man
ook voor het graf van een hooger geplaatste in
het algemeen wordt gebezigd. Zie GRAF.
ASTROLOGIE on ASTRONOMIE (inlandsche). Zie STERREBEELDEN.
ATAMBOEWA. Standplaats van den gezaghebber van de onderafdeeling Beloe, afdeeling
Noord- en Midden-Timor der res. Timor on 0.;
zeer gunstig gelegen aan een kruispunt van wegen in het landschap Silawang.
ATAP. Droge alang-alang of nipah-bladeren,
dienende tot bedekking van daken of van gedeelten van vaartuigen.
ATAPOEPOE. Uitvoerhaven van het Oostelijk
deel van ons gebied op Timor, onderafdeelin.g
Beloe der afdeeling Noord- en Midden Timor.
Er is een oud fort, op een klein stuk aan het
gouvernement afgestaan gebied. De standplaats
van den besturenden ambtenaar is van Atapoepoe naar - Atamboewa overgebracht.
ATINGGOLA. Distr. van de onderafd. Kwandang der tot de residentie Menado behoorende
afd. Gorontalo; is ook bekend on.der de namen
van Katinggola en Andagile, de laatste naar de
rivier, die op de grens van Tapa ontspringt en
aan wier monding de hoofdkampong Kota Djin
gelegen is.
ATJAR. Een uit het Perzisch in vele inlandsche talon overgenomen woord, dat ingelegd zuur
beteekent.
ATJEH. Lan d en Vol k. Het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden beslaat het
meest N. gedeelte van Sumatra en een cant al
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eilanden : de Banjak groep, Simaloer en omliggende eilanden, Poelo Raja, Poelo Nasi, Poole
Breueh, Poelo We enz.
De totale oppervlakte is 58.000 K.M.:, alzoo
ruim 1,6 maal Nederland. De grenzen met de
gewesten Tapanoeli en Oostkust van Sumatra
staan in Ind. Stb. 1908, no. 604. De kern des
lands beslaat uit woest, zwaar begroeid en weinig bewoond gebergte, geweldige ketens van den
Barisan met een klein aantal inzinkingen en
valleien, waar de Gajo's en Alassers zijn gevestigd ; voornaam.ste bergtoppen : de Geurendong
(± 2600 M.). do Pellet Sago° (± 2800 M.) on
de Seulawaih Agam of Goudberg (1726 M.)
Daaromheen strekken zich naar het Z.W., N.
en 0. de meestal vlakke alluvial° Atjehsche landen uit, tot aan den Indischen Oceaan in het
W. en de Straat van Malaka in het N. en 0.
De Gaja- en Alaslanden nemen in het gewest
een zelfde plaats in als de Padangsche Bovenlanden. ter Sumatra's Westkust, met dit verschil, dat de berglanden hier in het N. woester
en minder bewoonbaar zijn, en zij wel nimmer zoo
toegankelijk en gemakkelijk bereisbaar zullen
worden. Het grootste deel van het bergland is
met tertiaire sedimenten overdekt, die voor den
dag komen in de Atjeh-vallei en in een breed°
zone van Peusangan tot Langkat op korten
afstand van do kust. Hierin komen de zoo belangrijke petroleum voerende lagen voor. Goode
baaien zijn er niet. Die to Meulaboh on Rigaili
zijn nog do beste. Maar het eiland Simaloer biedt
in de Sinabang-, Telok Dalam- en Sibigobaaien
prachtige ligplaatsen voor heels vloten van de
grootste schepen. Aan de overzijde ligt Poole)
Breueh net den Willomstoren, door de Bengalenpassage gescheiden van Poelo We met de Sabangbaai.
Rivieren, welke beteekenis hebben als communicatiewegen, zijn langs de Westkust : die
van Singkel, de Triparivier, de Kroeeng Meureubi5; de Wojla en de Kroeeng Teunom. Van
de rivieren ter Noordkust vallen to noemen : de
Atjehrivier, voor de scheepvaart tegenwoordig
van geen belang meer; de Kroeeng Peusangan,

de Djambo Aje, de Peureula-rivier en eindelijk
de rivier van Tamiang.
Wegen zijn. er Binds 1898 heel wat aangelegd
of verbeterd, meest 5 M. breed en onverhard.
Ter W.-kust hebben de wegen slechts locale
beteekenis. Toch is langs de Westkust reeds een
voor auto's bereidbare wog klaar gekomen van
Koeta Radja over Lho'' Nga naar Leupoeeng,
dien men hoopt door to trekken. naar Meulaboh.
De gampOngs liggen als geweldige boomgaarden temidden der „blang", het tot de ganapOng
behoorende sawahcomplex.
De bevolking is overwegend Atjehsch in eigenlijk Atjeh, „Groot-Atjeh" in het uiterste N.W.,
en langs de W.-, N.- en 0.-kusten, behalve in de
eerst sedert 1908 tot Atjeh getrokken, onderafdeelingen Tamiang en Singkel, waar resp. Maleische,
en Maleisch-Bataksche elementen overheerschen.
Langs de W.-kust worden ook nog eeuwenoude
kolonies van Minangkabauers aangetroffen. In
een viertal vlakten on valleien temidden van het
woeste Barisangebergte wonen de Gajo's, en ten
Z.O. daarvan de Alassers. Eindelijk heeft het
eiland Simaloer nog tweeerlei autochtone bevolking. Het totale zielental binnen het gewest bedroeg in 1915: 658.351, waaronder 2395 Europ.
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en 14.938 Vr. Oosterl. Zie verder ATJtHERS.
Daar Atjeh ten N. van den evenaar ligt,
heerscht daar van half Mei tot half September de
West- en van half October tot April de Oostmoesson.; November, December en Januari zijn de
regenmaanden bij uitnemendheid. Mei wordt gokeninerkt door stormweer op zee.
Economische toestand van het
g e we s t. a. cultures. De rijstcultuur op sawahs
(moerassawahs, van den regen afhankelijke, of
geirrigeerde) overtreft in omvang en belangrijkheid verre de ladangrijstcultuur.
De peper (lada) is blijkbaar tusschen. 1350 en
1400 uit Malabar to Samoedra ingevoerd, on bij
de eerste komst der Portugeezen was ook Pidie
al een peperland. De Atjehsche kolonies langs
W.- en 0.-kust danken aan die cultuur haar ontstaan. In de laatste 50 jaren is de cultuur stark
acheruitgegaan door den Arjehoorlog en door
vermindering van de marktwaarde.
Niet minder oud is de pinangcultuur, waarnaar
de N.-kust vroeger Areca- of Betelnootkust word
geheeten. Dien naam verdient zij nog steeds.
Over 1914 bedroeg de uitvoer voor heel Atjeh
1337, millioen K.G., waarmee dit gewest voor
deze cultuur aan de spits kwam to staan van de
Buitenbezittingen.
Door de hooge copraprijzen onderging de
klappercultuur gedurende hot laatste decennium
nog al uitbreiding.
Van groot belang is de rubbercultuur in Taraiang, waar Binds 1909 tal van ondernemingen
zijn gevestigd, vooral Belgische, en in Langsa,
waar na de vestiging van een Gouvernementscaoutchouc- onderneming op initiatief van Gouv.
Gen. Van Heutsz. in 1907, ook verscheidene particuliere m,aatschappijen zijn gaan
werken.
Op de Banjak-eilanden en in Tapa Toean bestaat een niet onbelangrijke kapokcultuur.
Eenige notemuskaatcultuur geschiedt in Tapa
Toean, Idi en Tamiang. Tabakscultuur is vrij
algemeen, doch geschiedt enkel voor de Inlandsche raarkt.
b. Veeteelt. De veeteelt betreft ter W.-kust,
in het Gajoland en op Simaloer vooral karbouwen, overal elders, waar ook in het Gajoland,
runderen, terwijl paardenfokkerij vooral eon
Gajosch belang is. Aan teeltkeus wordt niet gedaan.
c. Jacht en Visscherij. De jacht wordt nergens
beoefend als speciaal raiddel oni in het onderhoud to voorzien.
De visscherij levert velen een bestaan, vooral
de zeevisscherij met diverse soorten poekats of
sleepnetten. Nabij de rivierm.ondingen zijn vaak
groote vischvijvers „neuheun" aangelegd.
d. Zoutbereiding, houtaankap enz. Aan maak,
invoer on verkoop van zout zijn, behoudens betaling van invoerrecht, op Atjeh tot heden vrij.
Overal langs de kust zijn dan ook lantjangs,
waar vooral vrouwen zout bereiden. Houtaankap
heeft plaats in de strandbosschen ter N. 0. -kust.
Uit Singkel wordt ook timmerhout uitgevoerd,
terwijl op Simaloer de bosschen worden ontgonnen door de Java Bosch-Expl.-Mij en de N. - I.
Houtaankap-Mij. Bosohproducten worden nog
al uitgevoerd van de W.-kust, evenals ook vogelnestjes; alleen aan rotan in 1913 ruim 1 milioen
K.G. Van de kunstvoortbrengselen dienen ge-

noerad: weefsels, vaak van zelf geteelde zijde,
waarvan Sili nog al uitvoert; gouden en zilveren
sieraden, koperwerk, wapenen, houtsnijwerk on
vlecht werk.
Steen- of juister bruinkolen worden aan getroffen in het Meulabohsehe tot een 11/2 a 6 M. dikke
laag met 2 % asch en 26 % water.
Van grooter economisch belang is Atjeh's petroleumrijkdom. In 1900 werd begonnen met
boron in Perlak (Peureula) waar in Februari 1901
de eerste spuitende bron werd verkregen. Nagenoeg alle verdere hier ondernomen boringen
slaagden. Goode verwachtingen heeft men ook
van Peusangan en Meureudoe.
Het goud van Wojla, vroeger een voorwerp
van Atjehsche exploitatie, is thans kwantitatief
onvoldoende voor Westersche ontginningsm.ethoden.
e. Handel, scheepvaart, verkeer enz. Van den
handel is de import vooral in handen van de
Atjeh-lIandelraaatschappij en Europeanen, Chineezen, Klingaleezen en Arabieren. In den export hebben Atjehers ook geen groot aandeel
meer. De kleinhandel echter is overwegend
Atjehsch.
De Atjehsche scheepvaart ging door den oorlog en de concurrentie der vreern,de stoomvaart
geheel teniet.
Een groot verkeersbelan.g vertegenwoordigt
de van Oele6 Lheue tot Koeala Simpang 465
K.M. lange Atjehtram, spoorwijdte 0.7 5 M.,
waarvan door de bevolking eon steeds drukker
gebruik wordt gemaakt.
Adrainistratieve indeeling; bestuur, rechtspleging, Gouvts. belastingen en onderwijs.
a. Aan het hoofd van het gewest Atjeh en
Onderhoorigheden staat een Ciiviel en Militair
Gouverneur; het gewest is administratief verdeeld in 5 afdeelingen : I. de afdeeling GrootAtjeb, onder een assistant-resident, met standplaats Koeta-Radja, on verdeeld in vijf onderafdeelingen : A. Koeta-Radja B. Oelee Lheue, C.
Llai" Nga, D. Seulimeum, E. Sabang. II. de afdeeling Noord-kust van Atjeh, onder een Assistent-Resident, met standplaats Lho' Seum.awe,
en verdeeld in zes onderafdeelingen : A. Sigli,
B. Meureudoe, D. LhO' Seumawe, E. Lilo"
Soekon, F. Takengon. III. de afdeeling Oostkust
van Atjeh, onder een Assistant-Resident, met
standplaats Langsa, en verdeeld in vijf onderafdeelingen : A. Idi, B. Langsa, C. Temijang, D.
S6rbodjadi, E. Gaja Loeos. IV. de afdeeling
Westkust van Atjeh, onder een Assistant-Resident, met standplaats Meulabob, on verdeeld
in
vijf onderafdeelingen : A. Tjalang, B.
MeulabOh, C. Tape Toean, D. Singkel, E.
Si meuloe
V. de afdeeling Alaslanden,
b. Bij de organisatie van het inlandsch bestuur heeft de Regeering in beginsel de van ouds
bestaande adathoofden, met uitzondering van
den Soeltan, gehandhaafd.
Op Groot-Atjeh, waar rechtstreeksch bestuur
is, worden de landschaps- of districtshoofden
(oeleebalangs) door hot gouvernement bezoldigd. Daar zijn zij dus feitelijk ambtenaren,
elders zijn zij zelfbestuurders, wier verhouding
tot het gouvernement wordt bepaald door de
z. g. „Korte Verklaring".
c. De rechtspraak over Inlanders on met dozen
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gelijkgestelden, voorzoover niet gelaten in het
genot van eigen rechtspleging, is opgedragen aan
den ter hoofdplaats Koeta Radja gevestigden
landraad en aan de magistraten. De rechtspraak
over de inheem,sche bevolking van Groot-Atjeh
berust bij de districtshoofden (oeleobalangs),
en bij de nit hen of andere voorname Atjehers
samen gestelde „naoesapat" Deze rechtban ken
worden geleid door de chefs der onderafdeelingen,
waarbinnen zij zijn gevestigd. In de andere afdeelingen is de rechtsbedeeling over de inheemsche bevolking opgedragen aan : 1. door den Gouverneur aangewezon districts- dan wel st'amhoofden (in resp. Alas- en GajOlanden); 2. landschapshoofden, die de „Korte verklaring" hebben
geteekend ; en 3 moesapats, voor elke onderafdeeling een, bestaande uit landschapshoofden,
die de korte verklaring hebben geteekend (of
andere door den Gouverneur aangewezon voorname Atjehers), een Mohanaraedaansch schriftgeleerde, en in strafzaken ook een Inlandsch
officier van justitie, terwijl loider is de onderafdeelingschef, die eon raadgevende stem heeft.
d. Het onderwija ondergaat steeds uitbreiding.
Sinds in 1907 do eerste volksschool op GrootAtjeh word geopend, verrezen die instellingen
zoo daar als elders in steeds toenemenden getale.
Ulti°. 1914 waren er 165 met ruira 8200 leerlingen
inbegrepen 6 meisjesscholen met weer dan 240
leerlingen. Op afdeelings- en onderafdeelingshoofdplaatsen zijn totaal 19 2e kl. inl. scholen
met ruim 2000 leerlingen. To Koeta Radja is
een uit 2 jaarklassen bestaande normaalcursus
tot opleiding voor het exa men van Inlandsch
hulponderwijzer en een Hollandsch-Inlandsche
school. Zoons van hoofden bezoeken veelal do
kweekschool voor Inlandsche onderwijzers to
Fort de Kock, dan wel de tot die school behoorende leerschool.
G e s c h i e d e n i s. Volgens de annalen. der
Liang-dynastie lag onastreeks 500 na Chr. op
Sumatra's N. punt een Boeddhistische staat
„Poli" geheeten. Arabische schrijvers van de
laatste helft der 9de eeuw tot ± 950 spreken
van N. Sumatra met de nanaen Rami, Al Ramni,
Lamari enz. In 1292 bezocht Marco Polo op rois
van Peking naar Perzie een aantal rijken op
N. Sumatra, waarvan verschillendo nanaen geldentifieerd 4n met tegenwoordig nog bestaande
namen : Ferlec = Peureuli, Basma = Paw:), FanBoer = Baroes, Laraori of Laraoeri = GrootAtjeh. Toon ter tijde had de Islam op N. Sumatra reeds ingang gevonden, Belangrijke modedeelin.gen oratrent N. Sumatra komen voor in
de reisverhalen van Ibn Battoetah, die in 1345
en 46 de streak bezocht. In 1365 noemt het Jay.
dichtwerk Nagaralartagama o. a. Aroe, Taraiang,
Peurenlit, Samoedra, Lamoeri en Baroes als
hot oppergezag van Madjapahit's vorst erkennende. Do verovering van Malaka door de Portugeezen (1511) had tengevolge dat de Oostersche
handelaren, die de monopoliseerende Portugeezen verraeden, Atjeh zochten en daar rijkdom
en welvaart brachten ; zoo naderde de tijd, dat
Atjeh op N. Sumatra een overwegende rol zou
gaan spelen.
Omtrent de eerste vorsten van Atjeh hebben
de jongste onderzoekingen van Dr. Hoesein.
Djajadiningrat en den Hr J. P. Moquette nieuw
Licht verschaft, ook door de ontcijfering der
inscripties op een aantal teruggevonden graf-
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steepen ; men zie daarvoor de groote Encycl. v.
N. I. Met de Portugeezen voerde het rijk telkens
oorlogen ; de eerste aanraking der Hollanders
met Atjeh had plaats in 1599 toen Cornelis de
Houtman met twee Zeeuwsche schepen ter reeds
van Atjeh kwam. In het begin waren de aan.rakingen niet van vriendschappelijken aard,
vooral door het stoken der Portugeezen; dock
in 1601 reeds ward eon factorij toegestaan en,
ging een Atjehsch gezantschap naar Prins Maurits. Van omstreeks 1610 tot 1640 stond Atjeh
op het toppunt van zijn macht en rijkdom, een
rijkdom, die vooral voortvloeide uit het peperm.onopolie, dat door den vorst strong gehandhaafd word, al gelukte het de O.I. C. vaak genoeg, het to overtreden. Tijdens een zestigjarige vrouwenregeering echter, na Iskandar
Thani's kinderloozen dood in 1641, verminderde
do macht van hot rijk gestadig. In 1659 beloofde
Atjeh bij verdrag aan. de O.I. C. de helft van hot
tin van Pere, den alleenhandel in de Atjehsche
havens on een kantoor to Padang. De C. schroomdo niet, verdeeldheid to wekken tussehen Atjeh
en de onderworpon staten, en vaak met goad
gevolg. Vooral in het laatst der 18de en het
begin der 19de eeuw trachtte Engeland zijn
invloed in Atjoh to vestigen, in 1819 word met
een der kroonpretendenten, Sultan Djauhar
een contract gesloten.
Don 17en Maart 1824 word gesloten het Londensch tractaat, waarbij, tegen afstand van alle
etablissementen op het vasteland van Indio en
van allo aanspraken. op Singapore, Nederland
zich zag toebedeeld allo Engelsche bezittingen
op Sumatra, onder toezogging, dat daar geen
Britsche kantoren racer opgericht of tractaten
gesloten zouden worden.
De volgendo jaron zijn vol conflicten, gevolgen
van onze expansie langs Sumatra's Westkust,
waar tijdens het Engelsche tusschenbestuur
hersteldo Atjohsche invloeden werden gebroken,
on van de zoogenaarnde „smokkelarir en slaven.handel van den Atjeher en onze daartegen toegepaste middelen. 30 Maart 1857 sloot Generaal
van Swieten. met S. Ibrahim Mansoer Sjah een
den 9den Mei d.a.v. bekrachtigd contract, houdonde wederzijdsche toelating ten handel, tegengang van zoo-, strand- en menschenroof, en
afzien over on weer van vroegere reclames. Maar
zes Inlandsche matrozen, gedeserteerd van het
schip van Generaal van Swieten werden niet
uitgeleverd. Dra rezen er nieuwe kwesties. In
Febr. 1863 bedreigde eon Atjehsche vloot Deli,
en in Mei 1863 beschoten de Atjehers de Ned.
vlag to Batoe Bara. De handel Teed, en de Straitspers eischte krachtige maatregelen. Onze regeering begreep toen to raoeten ingrijpen. Het in
1871 met Engeland gesloten Sumatra-tractaat
stelde haar daartoe in staat : van haar belofte
niet to raken aan Atjeh's onafhankelijkheid word
zij ontslagen. Onze zeemacht bezocht meer dan
vroeger de Atjohsche wateren, ter beveiliging
van handel en scheepvaart. Ult°. October 1872
word den soeltan de a.s. komst bericht van een
gezantschap ter onderhandeling over een nieuw
contract. In Januari 1873 hoorde men, dat de
soeltan iomand naar Frankrijk had gezonden
om hulp on bescherming to vragen. De nog to
Riouw vertoevende gezanten veinsden van niets
to weten. Na hun vertrek van Singapore bleak,
dat zij daar de Consulaire ambtenaren van Ame-
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en diens herhaalde afval, word eerst een einde
rika en Italie hadden bezocht om hen tot een
contract over to halen, en de consul van Amerika
gemaakt door het als regeeringscommissaris
optreden van den Legercommandant Luit. Gen,
zou een concept-tractaat hebben ontworpen.
Het schrikbeeld rees, dat een andere mogendheid
J. A. Vetter. (7 Apr. 1896). Thans begon een
zich op Atjeh zou vestigen, en wij het bezit van.
nieuwe agressieve periode, die tot bijzonder
krachtdadig optreden voerde sedert in 1898 Kol.
Sumatra, als voor 1824, met een buurman zouden hebben, to deelen. Toen werd snel doorgeJ. B. van Heutsz tot mil. comm. van Atjeh werd
tast. De vice-president van den Raad van India,
benoerad on belast met de waarneming der beJ. F. N. Nieuwenhuyzen, ging als regeeringscomtrekking van civiel on mil. gouverneur. Do
rnissaris naar Atjeh, — op den voet gevolgd
vijand word nergens moor met rust gelaten;
expedities naar Pidie, do W. on de N. kust haddoor een expeditieleger onder Gen. Maj. G. M.
Kohler, — o)33. opheldering en voor de toekomst
den het gewenschte gevolg, on den 10en Januari
waarborgen to eischen. Daar geen voldoening
1903 meldde zich de pretendont-sultan Alaoedin
word verkregen, werd den 26en Maart de ooriog
Moehamat Dawot Sjah to Sigli. Naar Koeta
verklaard. De troepen (± 3600 man), den 5en
Radja opgezonden schreef hij een brief aan den
April ter reede verzameld, landden jets beoosten
gouverneur, waarin hij zeide zijn persoon to
het tegenwoordige Oelee Lheue. Een strandbivak
stollen in 's gouverneurs hadden en to willen
werd ingericht. Doel was nu het soeltansverberusten in wat oratrent hem zou worden beblijf („dalam", vulgo „kraton"), maar men wist
schikt. Verder verklaarde hij, dat hot rijk Atjeh
niet waar dit lag. Den 10en werd de versterkte
deel uitrnaakto van Nod.-Indio on dus stond
moskee genomen, maar weer verlaten. Den 14en onder het gozag van H. M. do Koningin, aan wie
werd ze andermaal veroverd. Bij haar bezichtihij voor altijd trouw beloofde, evenals aan den
ging sneuvelde Gen. Kohler.
Gouverneur-Generaal als Hoogstderzelver VerEen nieuwe expeditie, ruim 6000 man sterk,
tegenwoordiger. Voorts zou hij zich bereidwillig
en later nog maar, onder Luit.-Gen. J. Van
voegen naar alle hem door den gouverneur to
Swieten, met als 2en bevelhebber den Gen.geven bevelen.
Maj. G. M. Verspijck, landde den 9en December
Van eenigen invloed op den algerneenen too1873 bij Pedro-punt, beoosten de mending der stand was intusschen de ondorwerping van den
Atjeh-rivier. Den ben Januari 1874 word op
soeltan niet. In Pidie word do toestand al dadelijk
den linkeroever de bekende moskee bezet, van
nog erger dan hij reeds was.
waaruit do kraton vervolgens, evenals van uit
Maakte de ondorwerping van den soeltan éclat
Pante
werd bestookt. Den 12en werd Koeta naar buiten, van moor werkelijk belang voor den
Goenongan ten W. van den kraton genomen en, toestand op Atjeh was de in Sept. 1903 volgendo
teen den 23en de Z. en 0.-zijden werden omge- melding van Mem, het machtige on als vroom
trokken, bleek bij eon verkenning uit Koeta Moslim hooge achting genietende hoofd der
Goenongan in den morgen van den 24en, dat do XXII Moekiras.
kraton was verlaten.
Van zeer gunstig effect was Polera's ondorwerDo agressie werd thans gestaakt en de ge- ping vooral in de sagi der XXII Moekims, waar
legenheid afgewacht era een soort Siak-tractaat
in de eerste maanden van 1904 alle nog rnankeeto sluiten. De „Koeta Radja" gedoopte dalam
rondo adat-hoofden terugkeerden, behalve Teuwerd versterkt en ingericht tot vast verblijf
ken Ali Beet, die eerst in Nov. 1905 zich zou
ra,elden.
van waaruit door een staatkundo van vrede en
toenaderin.g de Atjeher zou worden gewonnen.
In de eerste helft van 1904 leken dan ook do
Deze politick, die niet tot het gewenschte resulzaken in Groot-Atjeh or geed voor to staan,
taat bleek to voeren, word eerst opgegeven toen
evenzoo die in Pidie; ter Westkust ging het over
Gen. v. d. Hoyden in 1878 Gouverneur van Atjeh het algemeen minder voorspoedig, maar alles
on Onderh. en Militair bevelhebber word ; en wel
in alles was do toestand in de eerste holft van
met buitengewoon succes; in Sept. 1879 was alle
1904 zeer bevredigend.
verzet gebroken. Groot-Atjeh was veroverd en
Na de vervanging (1904) van den Gen. Van
wie niet had willen buigen was uitgeweken naar
Heutsz door Jhr. v. d. Wyck zou de toestand weer
Keumala of elders. In Maart 1881 werd Gen.
minder goed worden. Wat daarvan de reden was
v. d. Hoyden ontheven, en den 6en April nam
Het verschil in. persoonlijkheid zal ongetwijfeld
de benoemde gouverneur Pruijs van der Roeven
wel eenigen invloed hebben gehad, rnaar van
het civiel gezag en de Kol. J. F. Haus het miligreeter invloed is waarschijnlijk geweest het
tair commando over. Weer verviel men tot de
verloop van den in Februari 1904 uitgebroken
„afwachtende houding". Het leger word tot
Russisch-Japanschen ofttlog, Door Japans overlijdelijkheid ged_oem,d. De oelam,a's on bendewinning word het moreel onzer vijandon gehoofden adeniden vrijer, en weldra werden ooze
sterkt. Oost kon het des winnen van West, en
poston rusteloos bestookt door de benden van
Oost zou Oost natuurlijk bijstaan I Do lieden van
Teukoe Adan en van den later zoo bekend ge- het verzet schepten weder mood on staken het
worden avonturier Teukoe Oema. In 1884 word
hoofd weder op; tal van overvallen on moordbesloten tot de installing van de berucht geworaanslagen hadden plaats; do ex-soelta -n corresden „geconcentreerde linie", die gehandhaafd
pondeerde of meende to correspondeeren met den
bleef tot 1896, ondanks de, later van zoo onconsul-generaal van Japan to Singapore en bleek
schatbare waardo gebleken, adviezen van Dr.
later in voortdurende connectie met de kwaadC. Snouck Hurgronje. Aan dit nieuwe tijdperk
willigen; op zijn aanstichting warden (9 Mrt
van af -s,vachten, dat gekenmerkt werd door op1907) zelfs 2 buitenwijken van Koeta Radja
loving en uitbreiding van het verzet, blokkade
beschoton. Na onderzoek stelde de gouverneur,
van de kust, die in - het algemeen niot tot het beOverste v. Daalen, voor den ex-soeltan to veroogde doel loidde, do hulp, ons door het bendeverbannen; en na verkregen machtiging arreshook' Teukoe Oema (Toekoe Oemar) geboden, teerde hij don 21en Augustus Moehamat Da-
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wet, Pangeran Oesen, laatstgenoenades mannelijke nakomelingen, en T. Djohan Lam Pase.
Ook in de Onderhoorigheden was 1907 een jaar
van verhoogde vijandelijke actie. In Juni openbaarde zij zich in Pidie door ongewoon veel beschietingen van trams, bivaks en patrouilles,
en eens zelfs van Sigli, en door een aanval op een
marschbivak to Keumala Raja en nog erger was
het in het ressort van Lh& Seumawe.
De min gunstige tijdingen nit het in 1904 zoo
goed als gepacificeerd gewaande Atjeh baarden
zorg, en sommige kranten en Kamerleden workten mee our de ongerustheid to vergrooten. Toon
word besloten tot de reis van G. G. van Heutsz
naar Atjeh. Do landvoogd verbleef op Atjeh
van 25 Nov. tot 24 Dec. 1907. Het door hem
daarna uitgebracht Verslag nopens den toestand
in het gewest At on Onderh. verscheen in de
Javasche Courant van 23 Juni 1908.
Intusschen waren in 1907 bedrijfs- en inkoxnsten belastingen ingevoerd overeenkomstig Ind.
Stb. 1907, nos. 182, 183 en 184. Verder was de
oprichting begonnen van gampong-scholen, want
het programma van gouverneur Van Daalen
luidde : 1. vernietiging van de oelamapartij ; 2.
vervanging van de oude verdorven hoofden door
hun buiten At door ons opgevoede zonen of
andere familieleden ; 3. volkso -nderwijs, tot neutraliseering van den invloed der Mohammedaansche opvoeding. Voorts waren een aantal verbeteringen op hygionisch, economisch on landbouwgebied ingevoerd of aanhangig gemaakt.
Bij Gouvts. besl. van 4 Mei word de Generaal
van Daalen op verzoek eervol ontslagen als
militair commandant van Atjeh en Onderhoorigheden, tevens gouverneur van dat gewest on in
zijn plaats benoemd de overste H. N. A. Swart,
civiel on militair gouverneur van Celebes en
Onderhoorigheden. Den 10en Juni '08 aan vaardde deze het bestuur.
De Atjehsche politieke hemel was teen al zeer
veel opgeklaard. Des nieuwen Gouverneurs eerste
bestuursdaad was : overal persoonlijk den landschapshoofden uit to betalen, wat zijn voorganger to hunner bestraffing van hun inkomsten
had ingehouden. Hij toonde zich berainnelijk,
verschafte den hoofden geweren, legde geen
boeten op on eischte geen ha' gantjeng. Hij wijdde veel aandacht aan de meusapat-rechtspraak,
terwijl het volgend jaar den gouverneur ook
fondsen ter beschikking gestelcl werden „ter
voorziening bij wijze van rentelooze voorschotten
in de eerste behoeften van in onderwerping gekomen hulpbehoevende personen." Voor den
toestand zeker wel het voornaamsto was echter,
dat oelama's en bendehoofden als vroeger werden
vervolgd. Naar mate hun gelederen dunden
verslapte de organisatie en minderde het
verzet.
En zoo heerscht er dan nu een rust, als nooit
vroeger heeft bestaan. Alle vijandige organ isatie
is uitgeroeid, xnaar hostiele stemmingen komen
nog tot uiting en eischen hun offers, nu Kier, dan
daar; en het van Moorsch fanatisrne doortrokken
volkskarakter wettigt de verwachting, dat
rnoordaanslagen op bestuurders, railitairen, trambeambten en alien die ongeloovigen zijn of met
ongeloovigen betrekkingen onderhouden, zich
nog wel vaak zullen herhalen Dat zal wel jaren
zoo blijvon om to verbeteren, naarmate men
zich meer aan onze aanwezigheid gewent en het
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yolk onder onzen invloed zal toenemen in welvaart en in ontwikkeling.
ATJAH - INSTITUUT. Zie INSTITUTEN.
ATJEHERS. 1. Herkomst; voorkomen.
Betrouwbare gegevens betreffende de herkomst
der At jehers ontbreken; wat zij zelve daaromtrent
rctededeelen, berust op gissin.gen on onderstellingen. Ongetwijfeld hebben ook vreemdelingen
uit Hindostan, Arable, Java en van elders hun
bijdragen tot de Atjehsche bevolking geleverd,
zoowel ter hoofdplaats als op de kustplaatsen
in de Onderhoorigheden. Ook de slaven (vooral
van Nias) zijn in dit opzicht van belang . geweest.
Eene gemengde bevolking (waaronder Bataks,
Maleiers en Niassers) theft men tegenwoordig vooral aan ter hoofdplaats on op havenplaatsen als
Lb& Seumawe. Zie verder nog onder ATJtll.
In het algemeen kan men van de Atjehers dit
zeggen. Zij zijn slanker, lichter on leniger van
bouw dan de Maleiers. Hun huidskleur is donkerder. De oogen zijn grooter on vertoonen meer
wit : aan het uiterlijk geeft dat sours lets wilds en
schichtigs. De Atjehsche con versatie klinkt hard
en driftig en is ruw van in houd.
2. Inheemsche bestuursinstellin g e n. a. Dorpen. De volksindeeling in At
is reeds lang niet meer genealogisch, doch territoriaal. De geslachten wonen dus, verspreid in
het land, dooreen en de in woners van een dorp
—gampong
(waarmede in grootere plaatsen ook
wijken worden aangeduid) zijn aan het gezag
van het dorpshoofd (keutjhe of tjhe, d. i. „oudste") onderworpen, onverschillig tot welk geslacht of welken stam zij behooren. Toch noemt
men hen nog „kinderen" van den keutjhe en
diens positie vertoont nog menig punt van overeenkomst met die der familiehoofden elders.
Bij de uitoefening zijner bestuurstaak wordt deze
bijgestaan door een mad van oudsten, d. w. z.
van mannen van levenservaring on kennis der
landsgebruiken. Met de zorg voor de godsdienstige aangelegenheden in de gampong is de teungkoe belast. 1 )
b. Moekim. Boven de gampong staat van ouds
de uit saraenvoeging van eenige gampongs ontstane moekim. De moekim's vormden oorspronkelijk eon uitsluitend kerkelijke indeeling. In de
verderafgelegene Onderhoorigheden is dit ook
nu nog het geval. Maar in Groot-Atjeh en eenige
der meer nabijgelegene Onderhoorigheden (zooals in de Pidiestreek en Samalanga) werden de
moekim's tevens bestuursressorten, welker hoofden den titel imeum (van het Arabische imam)
droegen.
c. Landschappen. In historische tijden was
Atjeh steeds verdeeld in een groot aantal landschappeu, welker erfelijke hoofden als de heeren
des lands golden. In Groot-Atjeh heetten zij
oelgebalang en oefenden hun gezag zonder bijstand van andere hoofden uit; in de Onderhoorigheden droegen zij verschillende titels en werden
in hun bestuur veelal bijgestaan door zgn. viernaannen of hoofden met anderen titel. In GrootAtjeh hadden de oeleebalang's zich tot drie
bondgenootschappen vereenigd (de drie zgn.
1 ) Den titel teungkoe (toeankoe, d. i. mijn
Neer) geeft men in Atjeh in het algemeen aan
lieden, wier werkkring met den godsdienst
in verband staat of die zich door eenige kennis
van den godsdienst onderscheiden.
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sagoe's of sagi's, d.i. „zijden" van het driehoekig gebied van Groot-Atjeh). Deze landschappen met hun oeleebalangs en sagi's met hun
panglima's sagi zijn in de tegenwoordige administratieve verdeeling behouden gebleven. Zie
ATJEH.
d. Sultanaat. Als gemeenschappelijk opperheer
huldigden de hoofden den vorst in de havenstad
Atjeh. Deze vorsten, die zichzelven in officieele
(Maleische) stukken den titel soeltdn gaven, werden door de Atjehers gewoonlijk Poteu (d. i. onze
heer) of Badja genoemd. Hun aanzien ontleenden
zij vooral aan hun heerschappij ter zee en over de
naburige havens. De daaruit voortkomende
opbrengsten vormden de hoofdbron van den
rijkdora en van de pracht van het hof, waarvan
zoowel de Inlandsche als de Europeesche berichten uit vroegeren tijd melding maken. Het
binnenland daarentegen had voor de sultans
minder belang. Reeds in hot einde der 17e eeuw
kwamen de sultans geheel onder voogdij der
hoofden in Groot-Atjeh. Aanvankelijk waron
het de hoofden der 3 sagi's, die tot sultan verkozen wien zij wilden, meestal iexnand uit hot
geslacht van den overladen vorst, m.aar soms ook
vreemden, bijv. sajjids, die zich in Atjeh ophielden. De verkozene betaalde hun een som
gelds voor zijn verkiezing. De later° sultans
hadden geen wezenlijken invloed racer buiten
den dalam, het ruime vorstenerf (door de Europeanen later de kraton genoen3.d), en nadat in
1873 het hof naar Keumala (in Pidid) was uitgeweken, verdween zelfs dit laatste overblijfsel
van het vroegere aanzien der Atjehsche sultans.
3. God s d i e n s t. Reeds eouwen geleden
drong de Islam van nit Hindostan langs de han.delswegen naar do Atjehsche kusten en vandaar •
op den duur ook in het binnenland door. Do
invloed van den Islam doet zich in Atjeh op
velerlei gebied ge -voelen. De Atjehsche tijcireke!ling is Mohammedaansch; de feest- ezz gedenkdagen van den Islam worden ook in Atjeh gevierd. Aan do bedevaart naar Mekka nemen
jaarlijks vele Atjehers deal. Vele gebruiken in
het huiselijk leven der Atjehers worden door
den Islam beheerscht ; ook hun familierecht heeft
eenigen invloed van do Moharamedaansche wet
ondervonden, met name ten aanzien van het
hu.welijkscontract en de echtscheiding. Het oude,
op animistischen grondslag berustende geloof aan
de macht van geesten, natuurkrachten, locale
godheden, enz., leeft in Atjeh niet minder dan
in andere Moslim.sche landen voort, gedeeltelijk
in door den Islam zolf gesanctionneerde vormen,
o. a. in de kandoeri's ter afwering van gevreesde
onheilen, na het overlijden van bloedverwanten,
na den oogst en in vele andere gevallen; verder
in de populaire vereering van verschillendo
(zoowel algemeen Mohammedaansche als plaatselijk Atjehsche) heiligen. In of bij iedere gamOng bevindt zich de meumasah, oorspronkelijk
het mannenverblijf en dorpsraadhuis, later, na
invoering des Islams, tevens het dorps-bedehuis
(raeunasah van het Arab. madrasah, plaats,
waar godsdienstonderwijs wordt gegeven.) Op
vele plaatsen wordt godsdienstonderwijs gegeven; de leerlingen, gewoonlijk uit ver verwijderde
gamix3ngs afkomstig, woven in zgn. rangkang's
bijeen. Vele Atjehers laten zich bij gelegenheid
der bedevaart to Mekka in een der orthodox°
m stieke broederschappen, vooral in de Kadi-

rijjah- of in de Naksjibendijjah-orde opnemen
(zie TARgKAT).
4. R e c h t. a. Familierecht. Het Atjehsche
familierecht is thans ouderrechtelijk : kinderen
behooren zoowel tot de familie van hun vader
als tot die hunner moeder. Maar de vrouw blijft
na haar huwelijk het erf harer ouders bewonen
en haar kinderen groeien dus to midden hunner
moederlijke verwanten op; zij blijven de gampOng hunner moeder steeds als de hunne beschouwen. Is de man dorpsgenoot zijner vrouw, dan
woont hij bij haar in; anders bezoekt hij haar
slechts bij tusschenpoozen. Daarnevens bestaat,
als overblijfsel eener op vaderrecht gebaseerde
periods van het Atjehsche familierecht, de genealogische indeeling der bevolking in stammen. De
leden van zulk eenen stain (of geslacht) — Atlehsch: kawOra (van het Arabische kaoem, d. i.
yolk) — beschouwen elkander als verwanten,
in do raanlijke lijn van een zelfden stamvader
afstammende, en hebben, met name in gevallen van doodslag, verwonding, beleediging, enz.,
gemeenschappelijke rechten en plieleten met het
oog op weerwraak en het botalen van den losprijs. Doch deze genealogische indeeling past niet
meer bij de reeds lang op territorials volksordening gegronde maatschappelijke verhoudingen
en verliest dan ook moor o meer haar practischo
beteekenis.
Alle verkeer tusschen schoonouders en schoonouders en sclioonzoon geldt in Atjoh als onbetamelijk; voor zoover dab mogelijk is, verraijden
zij dus elkanders tegenwoordigheid.
b. Goederen- en erfrecht. Het bestaan van een
oorspronkelijk beschikkingsrecht der bevolking
over den bodem kan ook in Atjeh nog worden
aangetoond, hoewel dit recht ten aanzien van
den reeds bebouwden grond nog slechts in zeer
rudimentairen vorm in stand is gebleven. Het
recht op den in cultuur gebrachten grond is
het ook van elders in den Archipel bekende, met
ons eigendomsrecht correspondeerende, zgn. inlandsche bezitrecht. Hot vermogen behoort in
Atjeh niet racer aan de familie in haar geheel
en blijft ook niet onder beheer van een familiehoofd, zooals bijv. bij de Minangkabauers, maar
wordt, bij overlijden, onder do erfgenamen verdeeld.
5. Huiselijk leven, ziekten,
Sp() le n. a. Wowing. De woningen zijn in Atjeh
bijna alle naar hetzelfde model ingericht. De
vloer verheft zich eenigo meters boven den grond
en rust op de vier evenwijdige rijen der huisstijlen. De wooing bestaat uit Brie gedeelten een
voor- en achtergalerij, welke zich over de geheele
lengte van het huffs uitstrekken, en daartusschen
het middengedeelte met een eenigszine verhoogden vloer. Langs een trap bereikt men door
de huisdeur de voorgalerij ; hier worden do gasten
ontvangen. De slaapplaatsen zijn in de middenkaraer. De wooing bevindt zich op eon meestal
met vruchtboomen beplant erf, dat omgeven
is door cen ontheining.
b. Kleeding. De Atjehsche kleederdracht onderscheidt zich door de wijde brook, zoowel door
mannen als door vrouwen gedragen. Het lendenkleed daaroverheen reikt bij mannen tot ongeveer de knie en hangt bij vrouwen op de vooten
of althans tot beneden de kniedn af. Het bovenlijf is zoowel bij manners als bij vrouwen met een
baadje bedekt, terwijl de vrouwen nog eon kleed
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bij wijze van de Javaansche slendang om de
schouders slaan.
c. Geboorte, jeugd, opvoeding van het kind. Zwangerschap en bevalling brengen in Atjeh vele, gedeeltelijk op bijgeloof gegronde, volksgebruiken
mede. Na de bevalling rust de kraamvrouw naar
oud gebruik gedurende 44 dagen op een ligbank
(prataih), onder welke voortdurend in een oven
vuur onderhouden wordt. De besnijdenis heeft
zonder feestelijkheden plaats, tenzij geloften
daartoe bijzondere aanleiding raochten geven;
de tandenvijling is niet algemeen. Aan de opvoeding neemt de vader deel zooveel hij zelf verkiest ; hij is echter niet geregeld in de woning
aan wezig.
d. Huwelijk. In den regel worden meisjes in
Atjeh zeer jong (8 b. 10 jaar oud) ten huwelijk
gegeven. De verloving komt tot stand door bemiddeling van een tusschenpersoon ; toestemming
van het garnpOng-hoofd is een noodzakelijk vereischte voor de verbintenis. De meeste Atjehers
hebben slechts eene vrouw; toch kiezen bemiddelden zich wel een echtgenoote in weer dan een
gampong. De positie der gehuwde vrouw is in
Atjeh, doordat zij het erf harer ouders blijft bewonen, minder slecht dan in vele andere Mohamraedaansche landen.
e. Ziekten ; overlijden. Ziekten worden door de
Atjehers in het algemeen nog aan den in vloed
van booze geesten toegeschreven en de geneeswijzen staan met die opvatting in nauw verband. Bij sterfgevallen worden de voorschriften
van den Islam zooveel mogelijk in acht gen omen ;
vgl. GRAF.
f. Spelen en vermaken. Algemeen geliefd bij
de Atjehers zijn verschillende soorten van dierengeveehten. Bij iedere feestvreugde geldt ook
dobbelarij, ondanks het verbod van den Islam,
min of meer als onmisbaar. Bijzondere beteekenis voor den Atjeher hebben de uitvoeringen,
bekend onder den naam rata) sadati, die in den
vorm van een wedstrijd plaats hebben en gewoonlijk van ongeveer 8 uur 's avonds tot na
den daarop volgenden middag duren. Daarbij
wedijveren de partijen — gezelschappen uit
verschillende gampOng's, ieder met hun sadati
(eon als vrouw uitgedosten knaap, die do hooldrol vervult) — in het voordragen van raadsels,
fragmenten van erotische pazie en toespelingen
en vragen, welke op geestige of spottende wijze
beantwoord moeten worden. — Bij bruiloften,
bezoeken aan heilige graven, on andere gelegenheden hebben gewoonlijk zgn. alangan-optochten
plaats, meestal opgeluisterd door muziek van
het eigenaardig Atjehsche geundrang-orkest. 1 )
6. Landbouw, vischvangst, hand e 1. Zie ATJtH.
7. V o 1 k s a a r d. Doordat eeuwen lang de
handhaving der open.bare orde door de overheid
in Atjeh slecht verzekerd was, groeiden vorige
geslachten in tuchteloosheid op. Eerbied voor
andermans leven en goad was gering. Ook tegenwoordig konlen nog moord on doodslag onder
Atjehers veelvuldig voor, niet zelden om weinig
beteekenende redenen. Intusschen is, na de vestiging van het Nederlandsch gezag, voor de Atjehsche maatschappij het vooruitzicht op gezondere
1 ) De geundrang is eon trom; andere Atjeheche rauziekinstrumenten zijn de sroen
(dwarsfluit) en hareubab (viool).
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toestanden geopend. Het nu opkomend geslacht
leert de orde en tucht, die de vaderen niet kenden. En waar het den Atjehers overigens niet
ontbreekt a an scherpte, durf en volharding, on
een overgroote bescheidenheid hun niet in den
weg staat, is het to verwachten, dat bij den algeraeenen opmarsch der Indische volken het
Atjehsche, zoo klein als het is, zich een plaats in
de voorste gelederen zal weten to veroveren.
Daarvoor zal een voorwaarde moeten worden
vervuld, nl. dat de groote euvelen, die thans nog
de Atjehsche maatschappij aankleven, als kinderhuwelijken, vruchtafdrijving, paederastie en
opiummisbruik worden uitgeroeid.
Litteratuur: vooral hot standaardwerk, „De Atjehers", Batavia, 2 dln. 1893-94, van den hooaleeraar dr. C. Snouck Hurgronje, in het Engelsch
vertaald door O'Sullivan (The Aohehnese, Batavia-Leiden 1906) met een nieuwe inleiding benevens eenige toevoegselen van den schrijver.
ATJEH'SCH. Het Atjeh'sch wordt gesproken
in meerdere tongvallen, waarvan het bandadialect, de taal der hoofd- of handelsstad (banda
uit Mal. Perz. bdndar, handelsstad), als de taal
van het voorheen toon-aangevende deel van het
yolk, de eerste plaats is gaan innemen en moor
bepaaldelijk als de eigenlijke taal wordt beschouwd.
Do letterkunde der Atjehers bestaat nagenoeg
alleen uit werken in gebonden stijl, al worden
ook verhalen, (haba) overleveringen, enz., in
het geheugen bewaard en mondeling in ongebonden stiji medegedeeld Onder de werken in
gebonden stij1 zijn het meest voorkomend die
welke den naam hikajat dragon, en deels meer
oorspronkelijk, deels naar Mal. of andere bronnen
bewerkt zijn. Voorts komen ook de uit het Mal.
bekende panton's voor, waarvan de meeste evenwel alleen mondeling overgeleverd worden.
ATOERAN SINOMAN. Zie DtSA. ,
ATOLLEN EN BARRIERERIFFEN. Een
atol is een kringvormige met een of moor lags
koraaleilanden bezette koraalrug, waarbinnen
zich eon lagune bevindt, die meestal vrij ondiep
is. De kringvormige rifrand is doorsneden door
kanalen, waardoor het Oceaanwater vrijen toegang heeft tot de lagune. Hoe wel die kanalen bijna zonder uitzondering minder diep zijn
dan de lagune, zijn er vaak, meer in het bizonder
wat de Malediven-atollen betreft, een of meer
waardoor zelfs de grootste schepen de lagune
kunnen bereiken om daar een veilige ankerplaats
to vinden. Is de kringvormige rifrand geheel ondergedompeld, dan spreekt men van atolvormige
riffen. Zie over de verschillende atolhypothesen
W. M. Davis „The home study of coral reefs"
in Bulletin of the Amer. Geogr. Soc. XLVI 1914,
8-10.
Omtrent de riffen in den 0. I. archipel, die
mogelijkerwijze atollen genoemd zullen worden,
is nog betrekkelijk weinig bekend, omdat ze
nagenoeg alle gelegen zijn in het nog zeer onvoldoende onderzochte Oostelijke deel van den
Archipel.
De in de ondiepe Java-zee nabij Batavia gelegen Agnieten- on Hoorn-eiladen en Groote
Kombuis (Prof. C. Ph. Sluiter in het Nat. Tijdschr. v. N.I. Deel 49, bl. 278), voldoen aan de
bovengegeven omschrijving van atol. Evenzoo
komt de naam van atolvormig rif toe aan de Midden- on Noorderriffen bij Boompjeseiland. Naar
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de gewone voorstelling is evenwel de naam van
atol en atolvormig rif op al dew eilanden en
riffen niet zuiver van toepassing, daar zij alle
in ondiep water gelegen zijn.
Barriere-rif fen. De vraag of zich in den 0. I.
Archipel barriere-riffen bevinden of niet, is niet
met zulk eene beslistheid to beantwoorden als die
betreffende atollen, omdat de verschillende
schrijvers zulke verschillende beteekenissen aan
het woord hechten. Terwijl de door Prof. Niermeyer in het Tijdschr. v. h. Kan. Aardr. Gen.
1911 beschreven barriere-riffen groote verschillen vertoonen b.v. met het groote barriere-rif
van Australia, bestaat er toch ook weer zulk
een groot onderscheid tusschen die vormin,gen
on de trust- of strandriffen, plaatriffen en atollen,
dat men ze tot de barriere-riffen zou kunnen
rekenen en de verschillen toeschrijven aan het
ontbreken van de oceaanbranding.

AUSTRAAL AZIATISCHE MIDDEL(LANDSCHE) ZEE is de gemeenschappelijke naam,
door den oceanograaf 0. Kriim.rael en daarna
-

door Nederlandsche geografen gegeven aan de
wateren van den Indischen Archipel in uitgebreiden zin (met de Philippijnen). Zij verbindt
de Indische on Groote Oceanen on scheidt het
vasteland van Azie van dat van Australia. Zij
wordt verdeeld in do Chineesche-, Java-, Soeloe
of Celebes-, Mindoro-, Moluksche-, Flores.,
Timor-, Banda-, on Harafoera-Zeeen, bevat
de talrijke eilandengroepen, die tegenwoordig
In.sulinde genoemd worden en heeft eon oppervlakte van ruim 8 millioen K.M 2 . Vergelijk
ARCHIPEL on INSULINDE.
AUSTRONESISCHE TAALSTAM. Zie INDONESISCHE TAALSTAM.

AUXILIAIR ESKADER. Aldus noenade men
in het eerste gedeelte der negentiende eeuw hot
Nederlandsch eskader in Oost-Indie, omdat dit
smaldeel daar was als hulp (auxiliair) van de
koloniale marine. Na 1866 werd onder die benaming verstaan het smaideel van 's rijks zeemacht,
in Ned.-Indie gestationneerd.
AVERRHOA BILIMBI L., fam. Oxalidaceae.
Blimbing boeloe (MAL.), Blimbing woeloeh (JAv.),
Tjalingtjing (s0END.). Lage boom, met 10-18jukkige, meest zeer groote bladeren, en ronde,
slechts zeer weinig gegroefdo vruchten. De rijpe
on ook de jonge, zeer scherpe zuursmakende
vruchten worden algemeen in do indische keuken
gebezigd en ook als confituur of op andere
wijze toebereid gegeten. In bijna ieder dorp
onder de cultuurboomen voorkomend.
AWAYA. Plaats, door Christenen. bewoond,
gelegen aan de noordkust der Elpapoetih-baai
op het eiland Ceram.. De plaats wordt hier vermeld, omdat in hare nabijheid zich een ondernemin.g voor cultuur van klappers, cacao, tabak,
notemuskaat en koffie op van de bevolking gehuurde gronden bevindt, die door een Australier
goexploiteerd wordt.
AWOEH. I. Vulkaan in het noordelijk gedeelte van het eiland Groot-Sangi ter hoogte
van 1000 M. Uitbarstingen zijn bekend van
1711, 1812, 1856, 1875, 1892.
II. Vulkaan van ongeveer 1900 M. hoogte op
het eiland Siame (Sangi-Eilanden), die nog steeds
werkzaam is en dampkolommon uitstoot, doch
waarvan slechts een hevige eruptie bekend is,
nl. in 1712. Do berg is tot V, der hoogte met
cultures bedekt (vooral nootmuskaat).

B.
BAA of NAMOEDALE. Havenplaats aan de
W.-kust van het eiland Roti, tevens standplaats van den gezaghebber. De plaats telde ult.
1905 + 1100 in woners, waarvan een 20-tal Europeanen, een 100-tal Chineezen on 10 Arabieren.
BAARDZWIJN. Zie ZWIJNEN.
BABAD. Naam van Javaansche kronieken, gewoonlijk in versmaat, bevattende een m.engsel
van verhalen, mythen en sages, fragmenten uit
de meest verschillende litteratuur-producten, die
steeds met nieuwe toevoegsels vermeerderd on
langzamerhand gerangsehikt in een gefingeerde
chronologische volgorde, ten slotte bechouwd
werden als kronieken van Java's geschiedenis.
Moet dus aan die oude verhalen alle historische
waarde ontzegd worden, voor de latere is dit niet
het geval. In zijn acaderaisch proefschrift „Critische beschouwing van de Sadjarah Banton.
Bijdrage ter kenschetsing van de Javaansche
geschiedschrijving" (Leiden, 1913) heeft Dr.
Hoesein Djajadiningrat door vergelijking met
Europeesche bronnen aangetoond, dat de door
hem behandelde Bantonsche kroniek voor het
tijdperk van godsdienstovergang bruikbare gegevens bevat.
BABAKAN. I. (TOPENG). Zie TOONEEL.
Soend. Een nieuwe vestiging op een tot

dusver onbewoonde plek; gehucht, kolonie.
BABAR - EILANDEN. Groep van zes eilanden,
nl. Babar, Dai, Daweloor, Dawera, Masela
en Wetan, gelegen tusschen 129°30' on 130°
5'O. L. on 7°30' en 8°10' Z. B., onder de
afdeeling Tanimbar- en Babar-eilanden der res.
Amboina ressorteerend. Van ad de eilanden verheft Babar zich het Incest boven de . zee; do
hoogste top bereikt eon hoogte van 830 M. De
bevolking zal ± 10.000 zielen bedragen; zij
komt in menig opzicht met die der Tanimbarof Timor-Laoet-eilanden overeen.
De eilanden zijn geologisch merkwaardig door
de zeer fraaie, jonge kalkterrassen, aan de oostkust van Dai zelfs 15 boven elkaar, de hoogste
tot 620 M. b. z. Doze kalk schijnt afgezet to
zijn op veel oudere (mesozoische) gesteenten,
die op enkele plaatsen werde -n aangetroffen.
BABAT. Dorp op Java, in de afd. Lamongan
van de res. Soerabaja, aan den rechter-oeyer
van de Solo-rivier, met veel Chineesche on Inlandsche handelaren, die zich hoofdzakelijk met
den rijst- on tabak-handel bezighouden, waardoor
deze plaats het middelpunt van den inlandschen
handel van dit gedeelte van de Solo-vallei is.
Er langs gaat de stoomtram Goendih—Soerabaja, terwijl een dwarslijn van de Babat-Djom-
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bang en Kediri-tram van hieruit langs Ploso
en Djombang naar Pare en Kediri gaat.
BABI- (POELAU) of VARKENSEILAND, eilandje ten Z.O. van het eiland Simeuloe6 of
Simaloer (afdeeling Westkust van Atfeh).
BABI, B. ALANG-ALANG, B. OETAN, B.
POETIH. Zie ZWIJNEN.
BABIROESA, Maleische naam van het Hertzwijn (Babirussa babirussa L.), een afwijkenden
vertegenwoordiger van de faro,ilie der Zwijnen
(zie aldaar); van de typische wilde zwijnen, behalve door eon kleiner aantal tanden en kiezen,
door de groote en zonderling gevormde hoektanden van het raannetje to onderscheiden: de
hoektanden der bovenkaak groeien opwaarts,
doorboren de bovenlippen en krommen zich
vervolgens stork achterwaarts. Het dier heeft
een asch-grauwe, gerinapelde, bijna naakte huid,
met een band van lange borstels over het midden van den rug. Hot leeft uitsluitend in NoordCelebes en op Boeroe en waarschijnlijk ook op
do Soela-eilanden.
BACHERACHTSGRACHT. Zie MOOKERVAART.
BADA. Zelfbesturend landschap in Midden
Celebes, res. Menado. Het ward het eerst bezocht door de Sarasin's (1902), daarna door Dr.
Kruyt en Dr. Adriani, de geestelijke pioniers van
Midden Celebes (1908). De bevolking bedraagt
+ 6000 zielen on onderwierp zich in 1905 en
1906 zonder tegenstand aan kapitein Phaff. Het
woord „bada" beteekent, volgens Kruyt „gaol"
en ziet waarschijnlijk op de roodgele aarde, die
bij afstortingen van de bergwanden valt.
BADJING. Zie EEKHOORNS.
BADJO of BADJAU (Orang). Een over een
groot gedeelte van den Archipel verspreid yolk,
— aldus gen oemd naar een legendarisch stamhoofd, dat, het visschersbedrijf uitoefenende,
raeerendeels slechts tijdelijk aan den wal verblijf houdt, in hoogst eenvoudige woningen steeds
in het water gebouwd; een eigen taal schijnt to
hebben on een eigen karakter schijnt to hebben
behouden, dat door hen, die het leerden kennen,
niet ongunstig wordt beoordeeld. Doze zwervende bevolking is in verscheidene gedeelten van
den Archipel on het Maleische schiereiland onder
verschillende namen (orang laut, orang rajat,
orang djohor, zie aldaar) bekend; de naam orang
badjo wordt veelal gegeven aan de hier bedoelde
zwervers, welke aangetroffen worden op de
kusten van Borneo, van Celebes en in het Oosten
van den Archipel. De Badjo's van de N.W. kust
van Borneo, aan de Mengkabong-riv. ten N. van.
de Gadjah-baai hebben hun zwervend leven grootendeels vaarwel gezegd en zich in kampongs
gevestigd; op het N. deel der O.kust van Borneo
hebben de Badjo's hun zwervend karakter behouden. Zij zijn zorgeloos en onverschillig, blijven slechts enkele dagen op dezelfde plaats,
ruilen hetgeen hun bedrijf oplevert tegen rijst en
eten bij gebrek daaraan wat zij in 't bosch vinden.
Andere vestigingen der Badjo's vinden we :
op Celebes even bezuiden Tontoli op den N.W.
hoek, en aan de golf van Tomini, even bewesten
Tilamoeta, op de Togian-eil. in genoemde golf,
in den Banggai-archipel. Op het Z.O. schiereiland van Celebes onderscheidt men land- on
zee-Badjo's, van welke eerstgenoenaden zich
meer verraengen met het yolk waaronder zij
verkeeren.
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Op Batjan hebben de Badjo's kampongs in de
baai tegenover het eiland Merabait, half in zee
gebouwde paalwoningen; op Groot-Basterd (P.
Besar) in de baai van Geliting (N. kust van
Flores) zijn zij het geheele jaar visschende, behalve bij slecht weer in den westm.oesson. Ook
op do N.-kust van het ail. Adonara ten 0. van
Flores zijn nederzettingen van Orang badjo en
langs de geheele kust van Sbembawa, op Saleier
en Bonerate en op de Soeraenopsche eilanden;
vermoedelijk ook op de Philippijnen. Op Timor
on Soenaba komen ze niet voor. Omtrent de
oorspronkelijke herkomst der Badjo's bestaan
vele gissingen, maar zekerheid ontbreekt. Over
bun taal zie op TOGIAN-EILANDEN.
BADJOA. Plaatsje aan de 0. zijde van de Z. W.lijke landtong van Celebes, aan de golf van Boni,
de havenplaats van het landschap Boni.
BADJOE, Maleisch, afgeleid van Perzisch
bazoe, Sanskrit bahoe (arm). Kleedingstuk, door
do inlanders, zoowel raannen als vrouwen, van
bijna den geheelen Indischen Archipel gedragen ;
voor de mannen het best to vergelijken met een
mouwvest of buis van sits, laken, zijde of fluweel;
voor de vrouwen een van den hals tot aan de
knieen reikend opperkleed, met nauwsluitende
raouwen, meest van sits, sours van zijde of fluweel.
BADOEJ'S. Volksstam, ten rechte „oerang
KanOkes" geheeten, wonende in de bosschen van
het Icendong-gebergte in Bantam. Vrij algemeen
wordt aangenoraon, dat zij de nakomelingen zijn
van hen, die bij de invoering van den Islam in
West-Java in het laatst der 15e of in het begin
der 16e eeuw de nieuwe leer niet wilden omhelzen, maar om aan hun geloof trouw to blijven,
naar het vooral destijds bijna ondoordringbare
binnenland uitweken. Bovenaan in hun vereering staan de „lelemboet", de on.zichtbare
schimmen der voorouders als levengevers en
bezielers van al wat is, en als primus inter
pares onder die hoogere machten Batara Toenggal. De plaats, waar zij zich die schimmen denken,
ligt nabij do bronnen van de Tji Oedjoeng en
de Tji-Seraet; daze plaats, waaraan zij de hoogste vereering toedragen, is voor vreemdelingen
verboden, on wordt Artja Domas genoerad.
(Voor een ander Artja Domas zie op dat woord.)
De Badoej's leven in strange afzondering van de
buitenwereld, waarraede zij niet dan ongaarne
on alleen bij dringende noodzakelijkheid in
aanraking komen; de vrouwen en kinderen mogen het Badoej-gebied niet verlaten, on de girang
poe-oen, het wereldlijk on geestelijk hoofd van
ieder Badoej-gehucht, mag zelfs de binnengehuchten niet verlaten en zich niet aan oningewijden vertoonen. De Badoej's zijn nl. verdeeld in
oerang kadjeroan of oerang kaoem (medic) 1908:
156 zielen), dat zijn zij die de binnengehuchten,
den heiligen grond, bewonen, en de oerang kaloearan of oerang panaraping (medio 1908: 1433 zielen), die de buitengehuchten bewonen. Doze
onderscheiding is een gevolg van de bepaling,
dat het aantal huisgezinnen, dat den heiligen
grond mag bewonen, altijd 40 moat zijn, zoodat
de overbevolking zich in gehuchten buiten de
grens van het heilige gebied vestigt, en als het
ware den schakel vormt tusschen de eigenlijke
Badoej's en de buitenwereld. De oerang kadleroan
bewonen do gehuchten Tjikeusik, Tjikartawana
en Tjibeo, ressorteerende onder de desa Kanekes.
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Bij de Badoej's is alles verboden, wat hun onbekend of verboden was tijdens zij zich van de
overige woreld afzonderden ; zoo hebben zij geen
natte rijstvelden; zij mogen bij hun tochten van
geen rijpaard of voertuig gebruik waken en niet
op een bed slapen, zij mogen niet schrijven en zij
vermijden alles wat maar eenigszins naar weelde
zweemt. Ook onderscheiden zij zich in hun kleeding en voeding van de overige Bantammers.
De Badoej's schijnen door reinheid van zeden
gunstig uittesteken, zoodat o. a. diefstal sedert
menschenheugenis niet bij hen is voorgekomen
en zij dan ook geen zorg voor de veiligheid van
hun eigendomraen kennen.
BADOENG. Een der voormalige landschappen
op Bali; thans, vergroot met eenige districten
die tot Gianjar en, Kloegkoeng behoord hebben,
een onderafd. der afd. Zuid-Bali uitrnakende.
Het Z.lijkste deel van Bali, het schiereiland
„Tafelhoek", maakt deel uit van Badoeng.
Hoofdpl. Den Pasar; overige belangrijke plaatsen : Pamatjoetan, Sanoer, Koeta, Mengwi,
Sabang en Abeansemal.
Het grootste deel van Badoeng count uit door
bijzonder groote vruchtbaarheid; men treft er
de mooiste sawah's en grooto klappertuinen aan.
Als een smalle strook reikt het landsehap N.waarts in he vruchtbare, welbevoikte brongebled van de Ajoeng (de langsto rivier van Bali)
gelegen tusschen do vulkaan.stelsels van den
Batoekahoe-Bratan in 't W. en den Batoer in
't 0. Zie verder BALI.
BADOET of LOEDROEG. Clown of potsenmaker. Zie TOONEEL.
BAGAN SI API API. Onderafd. der afd. Bengkalis van het Gouvt. O.kust v. Sumatra, met gelijknamige hoofdplaats, waar do zetel van den controleur is gevestigd. Kortweg wordt de plants Bagan
genoemd. Zij is gelegen nabij den mond van do
Rokan-rivier en wordt bijna uitsluitend bewoond
door Chineezen, die nseestal regelrecht van China
komen en ten getale van 10.000 aanwezig zijn.
Haar snelle opkomst heeft zij to danken aan
den buitengewonen rijkdom van de nabijzijnde
zee aan visch en vooral garnalen. Gedroogde
visch, garnalen en trasi worden grootendeels naar
Singapore en voor het overige gedeelte naar
Java verhandeld. De geheele uitvoer bedraagt
ongeveer 30 millioen Kgr., een waarde vertegenwoordigende, die zeer wisselvallig is, maar f 3
millioen nabij korat. In 1908 is de uit houten gebouwen bestaande hoofdplaats geheel verbrand
en sedert veel regelraatiger opgebouwd.
BAGELEN. Voormalig gewest van Java, sinds
1 Augustus 1901 vereenigd met Kedoe (zie aldaar).
BAGENDIT. Klein weer van ± 6 K.M. emtrek, ten N.O. van Garoet, afd. van dien naam
in de Preanger Regentschappen. Toeristen, die to
Garoet komen, verzuimen nooit een tech* naar
dit schilderachtige meer to waken.
BAGOEALA (PAS VAN). Eon ongev. 1200 M.
breede landongte, uit alluviaal zand bestaande,
welke de beide deelen van Ambon, Leitimor on
Hitoe met elkander verbindt; ook landengte
van Paso genoemd.
BAGOES, (JAN.), AGOES of GOES (SoEND.),
AGOES of BEUGOES (MAD.); beteekent schoon
of de schoone (van eon jongen of man) en wordt,
hetzij als hoofdtitel gebruikt (die titel staat dan
nog onder „was"), hetzij ter nadere bepaling

van een anderen titel. Zie TITELS (INLAND"
SCHE RANGEN EN).
BAHAN-RIVIER of NEGARA-RIVIER. Zie
BORNEO (de Barito).
BAHASA TANAH. Onder baha8a tanah (lands.
taal) verstaat do Ambonees de eigen talen en
tongvallen der bewoners van de Oostelijke eilanden van den Archipel, in tegenstelling tot het
(Ambonsch-) Maleisch. Zie AMBONSOFIE
TONGVALLEN.
BAHOE, ook wel bij verbastering BOUW,
een vlaktemaat oorspronkelijk in verschillende
streken van verschillende grootte; later werd
het officillole oppervlak daarvan bepaald op
500 vierk. Rijnl. reeden of 7096. 5 vierk. Meter.
BAILEO. Zie BALE.
BAJAH-KOLENVELD. Zie onder KOLEN.
somm.). De
BAJAM (mAL.). BAJEM
Inlandsche spinazie.
BAJAT. Zie TEMBAJAT.
BAJEM. Zie BAJAM.
BAJOERBATOEM-NOTEN. Zie CORYPHA.
BAJOERBET-NOTEN. Zie CORYPHA.
BAKARA.Lan.dschap met gelijkn. hoofdplaats,
onderafd. Toba (Bataklanden), aan den Z.W.lijken oever van het moor van Toba. Het is
vooral bekend als vroegere zetel van den zoogonaaraden priestervorst, Singa Mangaradja, die
greet gezag onder de Bataks uitoefendo. Het
was in de buurt van Bakara dat dr. H. N. van
der Tuuk a is eerste Europeaan het Tobaraeer
aanschouwde.
BAKAU
Zie RHIZOPHORA.
BAKAU TINGGI (rnAL.). Zie CERIOPS.
BAKOVE. Zie PISANG.
BALABO. Standpl. van den contr. der onderafd. Toradja-landen, afd. Mandar, gouvt. Celebes
en Onderh.
BALAI SALASA. Do zuidelijkste onderafd.
van de afd. Painan en tevens van hot gewest
Sum. Westk., tusschen do zee en het Barisangebergte. De hoofdpl. Balai Salasa is de standplaats
van eon controleur. Sedert de gew. reorg. van
1913 bestaat de onderafd. uit twee districten.:
VII Boeah Bandar, de zeven havens (zie TOEDJOEH BOEAH BANDAR) en INDRAPOERA
(zie aldaar).
De hoofdplaats Balai Salasa (= Dinsdagmarkt) ligt in de negeri Palangai, een der dichtst
bevolkte n6geri's van Sumatra; verder raoeten
genoemd worden Ajer Hadji en Tapan (zie
dit laatste woord).
BALAM BARINGIN. Boom uit de familie der
Sapotaceae, Payeua Leerii Burck, welke op Sumatra, Banka, Borneo, Riouw en. Malaka voorkomt,
en behalve een good timmerhout ook een vrij
goede getah-pertja levert. Lit de vruchten wordt
een vast vet bereid, dat als soenteivet in den
handel voorkomt.
BALAM TAMBAGA. Boom uit de fam. der
Sapotaceae, Palaquium oblingifolium Burck, welke
op Sumatra, Borneo, Riouw en Malaka voorkomt
en do beste soort van g6tah-p6rtja (zie aldaar)
oplovert. Zie ook PAYENA.
BALAMBANGAN. Landschap in den Zuidoosthoek van Java in de afd. Banjoewangi
van de res. Besoeki aan straat Bali gelegen.
Grootendeels een boschrijke woestenij met
slechts weinig bevolking. Tegenwoordig wordt
de naam Balambangan weer uitsluitend toegepast op het schiereiland, dat bijna geheel
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door den Goenoeng Poerwa bedekt wordt en
dat door de baaien van Pampang en van Gradjagan gevormd, den uitersten Z.O. hoek van.
Java uitmaakt. De oud-Banjoewangische bevolking staat bekend onder den naam Blambangers.
Geschiedeni s. Vroeger was hier de
zetel van een. machtig Hindoesch rijk, dat zich
over het grootste deel van de tegenwoordige
residentie Besoeki en de vroegere res. Probolinggo uitstrekte, maar na een in 1637 aangevangen
oorlog in 1639 door den Sultan van Mataram
onderworpen en wegens de moeilijkheid oat het
blijvend aan den invloed van de Balische vorsten
to onttrekken, ontvolkt werd, door de bewoners
als slaven naar Mataram over to brengen.
BALANG. Zio WALANG.
BALANGNIPA. Handelsplaats aan den mond
der Tangka-rivier, aan de 0.-kust van de Z.W.lijke landtong van Celebes; zij is goed bevolkt,
ook door Chineezen., Arabieren en andere vreemde oosterlingen.
BALANGAN. District der onderafd. Amoentai,
afd. Oeloe Soengei, res. Z.O. Afd. Borneo, onder
bet bestuur van eon kjai (districtshoofd) met
standplaats Lampehong aan de Balangan-rivier
gelegen. Het is een uitgestrekt maar dun bevolkt, heuvel- en bergachtig, boschrijk district,
grenzende aan Pasir. Aan den bovenloop der
Balangan bij de kampoengs Baroe-penjambaran
en Haloeng, alsook bij Awajan en Lokbatoe,
zijn groote uitgestrektheden gronds voor den
rijst- en tuinbouw in cultuur gebracht. De bevolking bestaat uit Maleiers en Dajaks (van den
Boekitstam). Do laatsten woven aan den bovenloop der Balangan beoosten Haloeng. Zij vinden
bun bestaan in het verzamelen en verkoopen
van boschproducten (was, damar, rotan en hout).
De Maleiers zijn landbouwers. • Bij Pringin en
langs den geheelen bovenloop der Balangan vindt
men steen.kolen van jongere formatie; de bosschen leveren veel ijzerhout (oelin) van kleine
afmetingen.
BALANGAN (IKAN). Zie WALANG (IKAN).
BALANIPA, BALANGNIPA. Tot ult. 1915 onderafd. der afd. Mandar (zie aldaar) omvattende
het gelijkn.. landschap. Thans is deze onderafd,
opgeheven en hot gedeelte buiten de Toradjalanden van de landschappen Balanipa en Binoewang samengevoegd tot eon onderafd. BalanipaBinoewang met bestuurszetel to Polewali.
BALE, BALAI of BALAI. Balai (Minangkabausch) beteekende ter Sumatra's westkust oorspronkelijk het grasplein in de nagari, waar de
oudsten vergaderden, en waar ook markt word
gehouden. Waar men later een open raadzaal
op dat plein bouwde, is dat gebouw, besterad voor
rechtspraak en hoofdenvergaderingen, in verschillende Maleische landen „roemah balai" of
kortweg balai genoemd (Vg.. L. 0. Westenenk,
De Minangkabausche Nagari, in Meded. Encycl. Bur. VIII, 1915, blz. 89.) Met de balai
der Maleische landen komt overeen de baileo
op Ambon enz., de sopo bij de Toba-Bataks, do
djamboer of de sopo bij de Karo-Bataks, de
ponggo bij Dajakstammen enz. Vaak wordt het
gebouw ook nog voor andere doeleinden gebruikt,
vooral ook als slaapplaats voor ongehuwde mannen en voor gehuwden, die niet in de echtelijke
woning vertoeven, zooals in Atjeh, waar het
als hulpgebouw der meunasah dienst doet. In
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het Karoland komt het woord bale voor, niet
als naam van gebouwtje, waar de rechtszittingen
worden gehouden. (gelijk men menigmaal vindt
vermeld ), maar als benaming van het rechtscollege, de rechtbank.
BALE KAMBANG. Eiland in de Indische zee
aan de Zuidkust van de residentie Pasoeroean.
Men vindt er vogelnestklippen.
BALL L a n d b e s c h r ij v i n g. Eiland tusschen 7°54' en 8°53'30" Z.B. en 114°26' en 115°
43' 0.L.; oppervlakte met inbegrip van de daarbij behoorende kleine eilandjes 5808.8 K.Ma.
Bali vormt de voortzetting van de vulkanenreeks, die over Sumatra en Java loopt. Behalve eenige kuststrooken en een grootere vlakte
in het Z. is het land overal bergachtig of althans
aan de bergvoeten door diepe ravijnen doorploegd. Het hoofdgebergte, dat van Straat Bali
tot Straat Lombok reikt, is in drieen to deelen:
le. het bergland van Djembrana, dat het smalle,
westelijke deel van het eiland vult, geheel onbewoond en woest on nog nooit beschreven. 2e.
het centrale bergland, met twee hoofdverheffingen : in het Z. do Batoe Kahoe (zie aldaar)
of Piek van Tabanan (2370 M.), in het N. de
beide dicht bijeen gelegen kraterwallen van den,
G. Bratan (zie aldaar, 2160 M.) on den G. Pengilengan ; 3e. het oostelijk bergland, bestaande uit
den G. Batoer, on het toppunt des eilands, den
3200 M. hoogen Piek van Bali of G. Agoeng (zie
aldaar) on den G. Seraja (1200 M.). Alle genoemde bergen in het midden en Oosten zijn van
jon.gvulkanischen aard, doch alleen de jonge
eruptiekegel G. Batoer schijnt nog werkzaam to
zijn. De Zuidpunt van het eiland is eon klein
kalkplateau, de Tafelhoek geheeten (zie BADOENG).
Rivieren van aanbelang heeft Bali bijna niet.
Haar beddingen zijn, vooral in het noorden en
oosten veelal niet anders dan met lava, steenen,
zand en rotsblokken bedekte, sours door hooge
wanders omgeven, voren, waarlangs in den westmoeson het overvloedige bergwater, niet zelden
tot een alles vernielenden stroom aangroeiende,
zeewaarts afstroomt. In het droge jaargetijde,
dat hier van Mei tot November aanhoudt, loopt
het meerendeel echter droog.
Van Java wordt Bali gescheiden door de aan
den Noordelijken ingang zeer smalle straat Bali,
van Lombok door straat Lombok.
De kusten loopen over het algemeen zeer steil of
en zijn weinig ingesneden, waardoor er weinig
geschikte ankerplaatsen zijn. Bali is thans goed
door rijwegen en vele bruikbare paden. doorsneden. De hoofdplaats, tevens die van de residentie Bali on Lombok, is Singaradja (zie aldaar), ook wel Boeleleng genoemd. Ten aanzien
van andere meldenswaardige plaatsen zie bij
BOELtLtNG, DJ1MBRANA, BADOENG,
TABANAN, GIANJAR, KLOENGKOENG,
BANGLI en KARANG-ASIM.
K 1 i m a a t. De nachten zijn. op B. koeler en
er is in 't algemeen wat weer Inchtbeweging dan
in Java's laagvlakten. De regenval is aan de
noordkust goring, geheel overeenkomstig met
dien van ,lava's Oosthoek. Dat in de bergen de
regenval en de vochtigheid groot zijn, blijkt uit
den rijkdom aan mossen in de dichte wouden,
vooral in de tjeraara-bosschen, die de hoogere
deelen van het bergand bedekken.
Flo r a. Schier onovertroffen is de schoon -
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heid van het plantenkleed. De van Java bekende
natuurlijke en kultuurgewassen worden meest
alle op Bali aangetroffen. Zelfs de djati — hoewel
schaars vertegenwoordigd ontbreekt er niet.
Men, vindt er overvloed van klappers, lontarpalmen, en vruchtboomen. Bamboe komt weinig
voor en de Bailer gebruikt hoofdzakelijk hout,
leem en steenen voor zijn huizenbouw. De voornaamste cultuurplanten zijn klapper, rijst, koffie
en tabak. De bergwouden zijn dicht, vooral aan
de zuiderhellingen. Zie overigens het artikel
PLANTEN GROEI.
Faun a. Tijgers, wilde zwijnen en herten
vindt men er betrekkelijk nog veel, doch slechts
in het westen en hier en daar in het midden. Onder de tamme dieren nemen de paarden, runderen, buffels en varkens een belangrijke plaats
in. Het vleesch van de runderen wordt door de
Hin.doesche bevolking niet gegeten, wel dat van
de buffels, terwijl varkensvleesch het geliefkoosde gerecht is. De uitvoer van slachtossen en
varkens is zeer belangrijk. Zie verder het artikel
FAUNA.
Be volkin g. Zio BALI1RS.
T a a 1. Zie BALINEESCH.
Geschiedeni s. Naar alle waarschijnlijkheid werd Bali reeds vroeg door Hindoesche
volksplanters bezocht, die zich later met hun
stamgenooten uit Madjapahit in verbinding
stelden, en door dozen bijgestaan zich voor
good van de heerschappij over het eiland meester
maakten. Van de oudste geschledenis is overigens
weinig zekers bekend. Uit enkele gegevens 'nag
worden opgeraaakt, dat de aldus gehindoeiseerde
bevolking nog voor den val van Madjapahit herhaaldelijk pogingen heeft in het work gesteld om
zich van Java los to scheuren. Haar wensch word
echter eerst vervuld tegen het einde der 15e
eeuw, toen de door het Mohammedaansche leger
verdreven Javanen, die den Islam niet verlangden aan to nemen, de Straat overstaken om op
Bali bij hun geloofsgenooten een toevlucht to
zoeken ; net hun komst werd het Hi -n.doesche
element op dit eiland nog weer versterkt. Een
van die vluchtelingen, een prins van den bloede,
zou zich onder den titel van Dewa Agoeng Ketoet
tot oppervorst hebben doen uitroepen ; hij vestigde zijn zetel te Gelgel (zie KLOENGKOENG),
waar zijn opvolgers tot op het einde der 17e
eeuw verbleven, toen de plaats door het yolk
van Karangasera verwoest en het tegenwoordige
Kloengkoeng tot hoofdplaats verheven word.
Aan het hoofd der verschillende landschappen,
waarin Bali toen reeds verdeeld was, werden
gouverneurs geplaatst, een snaatregel, welke
later aanleiding heeft gegeven tot de splitsing
van het rijk van den Dewa-agoeng in negen afzonderlijke vorstendommen: Kloengkoeng, Karangasem, Mengwi, Badoeng, Bangli, Tabanan,
Gianjar, Boeleleng en Djembrana (zie op doze
-namen).
Onze eerste kennismaking met Bali dagteekent
reeds van het jaar 1597, toen de gebroeders
Houtman met hun ongelukkige reisgenooten
genoodzaakt waren aldaar eenige dagen to vertoeven. Sedert dien tijd bleef de aandaeht onzer
handeldrijvende voorvaderen voortdurend op
het eiland gevestigd, zonder dat de herhaaldelijk
aangeknoopte betrekkingen echter tot een
vaste bezetting geleid hebben. Wel werd er reeds
in 1620 een zoogenaamd „logis" gebouwd, maar

reeds het volgende jaar werd het weer opgebroken. Later heeft de Compagnie telkens gezanten naar den „Koning van Bali" afgevaardigd
en werden met dezen van tijd tot tijd contracten
gesloten, waarvan echter de levering van slaven
den hoofdinhoud uitmaakte.
Na het herstel van het Nederlandsch gezag
werden telkens pogingen gedaan om de betrekkingen met de Balische vorsten, te hernieuwen
of aan to knoopen, welke in het begin wel succes
beloofden, doch door voortdurende schending
der tractaten van de zijde der vorsten telkens tot
expedities aanleiding gaven (1846-1849); na
die van 1849 (onder Gen. Michiels, na zijn, sneuvelen vervangen door Van Swieten) werd de
Nederl. souvereiniteit erkend; zeeroof en slavenhandel zouden worden tegengegaan, het kliprecht afgeschaft, enz., terwijl het Gouv. het recht,
behield gemachtigden naar Bali to zenden.
Sedert nam de invloed van het Gouv. zoo toe,
dat in 1882 besloten werd, Bali met Lombok tot
een afzonderlijke residentie to verheffen, Voor.
loopig werden alleen in Boeleleng on Djembrana ambtenaren geplaatst; in de zes overige
landschappen, waar volgens contract het Gouv.
het rocht had eon gevelmachtigde to plaatsen,
werd tot 1906 daarvan geen gebruik gemaakt.
Terwijl na 1882 in eerstgenoemde landschappen
rust en orde bleven heerschen, bleef de toestand
in het overige deal des eilands voortdurend veel to
wenschen overlaten; onafgebroken onderlingo
oorlogen verstoorden de rust en welvaart, en
leidden er o. a. toe, dat do Radja van Gianjar in
1900 zijn land onder de bescherming van het
N. I. Gouvernement stelde (Karangas6m, onderhoorigheid van het Balische rijk op Lombok, was reeds in 1849 aan het Gouv. overgegaan).
De Balische Radja's trachtten voortdurend
alle ininen.ging in het inwendig bestuur hunner
rijkjes to keeren, en stoorden zich weinig aan
de uitgesproken wenschen van het Gouvernement, o.a. in 1903 toen. in Tabanan een vorstenweduwe werd verbrand, tegen de uitdrukkelijke
vertoogen der Reg. Het afloopen van een to
Bandjermasin thuis behoorenden schoener bij
Sanoer op de 0. kust van Badoeng (1904) leidde
tot de expeditie van 1906, welke met de onderwerping van hoofden en bevolking, en den dood
van de vorsten met hun familie en aanhang,
die zich in een laatsten uitval (poepoetan) ten
doode wijdden, eindigde. Daarna onderwierp
zich ook Tabanan, en namen Bangli en Kloengkoeng de hun gestelde eischen aan. Zuid-Bali
werd een Afdeeling, met een assistant res. to
Den Pasar (Badoeng) aan het hoofd en Controleurs to Tabanan en Gianjar. Na de invoering der
opiumregie braken in 1908 in Kloengkoeng ernstige onlusten uit, die een expeditie noodzakelijk maakten; na beschieting van Kloengkoeng
en Gelgel werd geen tegenstand aan de troepen
geboden, doch ook hier vonden de vorsten met
vrouwen, kinderen en gevolg in een poepoetan
den dood. Korten tijd daarna was het noodig,
ook tegen Karang-asem en Bangli afdoende
maatregelen to nemen; zonder bloedvergieten
slaagde do Reg. er in haar wensch to verkrijgen;
Bangli werd, evenals Karang-asOm en Gianjar
reeds waren, een Gouvernementslandschap, met
den Radja als stedehouder. Sedert heeft, afgezien van enkele plaatselijke rustverstoringen, de
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politieke toestand op Bali niets meer to wenschen
overgelaten.
Best u u r. Bali maakt met Lombok en de
bij beide eilanden behoorende kleine eilanden de
residentie Bali en Lombok uit, met Singaradja
als hoofdplaats. Het wordt administratief verdeeld in drie afdeelingen : le. Boeleleng 2e.
Dj6mbrana, 3e. Zuid-Bali, dat onderverdeeld
is in vijf onderafd. nl . Badoeng, Tabanan,
Gianjar, Kloengkoeng met Bangli, en Karangasem.
Gianjar, Bangli en Karangasem genoten tot
voor korten tijd nog eenigermate zelfbestuur,
het waren, z.g. Gouvernementslandschappen,
namens het Gouv. door een stedehouder of regent
bestuurd ; in 1916 even wel zijn Gianjar en Bangli
met ingang van nader to bepalen datum bij het
rechtstreeks bestuurd gebied ingelijfd. Dit is
geschied in Nov. 1917. Het aantal bewoners
wordt vrij nauwkeurig gesehat op bijna 800.000
waaronder slechts eenige duizende]i niet-Ba-

liers, voor het meerendeel Chineezen. De Mohammedanen worden hoofdzakelijk vertegenwoordigd door Arabieren, Javanen, Boegineezen
en Sasaks (afkomstig van Lombok). De Slamsche Balineezen vormen een kleine groep; daartoe worden gerekend to behooren de kinderen
uit het huwelijk van Boegineezen met Balische
vrouwen.
Litteratuur : zie, de groote Encycl. van N. I.
BALI(STRAAT) zeestraat tusschen Java on
Bali.
BALI-AGA hetgeen beteekent „uit een boomstronk voort,gekomen", is de naam, die door do
Balers gegeven wordt aan de bewoners van
Bali, welke de oorspronkelijke bevolking van dat
eiland zouden uitmaken. Ter onderscheiding
daarvan noemen de Bailers (zie aldaar) zich
Wong-Madjapait. In de nabijheid van Sangsit,

in Krobokan en Serabiran, on in de in het W.
van Boeleleng gelegen dorpen Tjempaga, Padawa en Tigawasa zoomede to Tenangan in Karang-Asem worden nog restjes dier oorspronkelijke bewoners gevonden in verschillende stadia
van overgang tot de omringende bevolking.
De verdeeling in kasten bestaat bij hen niet.
Ook in het Z. van W.-Lombok worden eenige
groepen van Bali-aga aangetroffen, vermoedelijk
afstaramelingen van vroeger van Bali overgestoken en.
BALI-INSTITUUT. Zie INSTITUTEN.
BALI - ZEE is de voortzetting om de West van
het diepe bekken der Flores-zee beN. Balien Lombok, be Z. de Kangean-eilanden en be O. de straat
van Madoera. Door de straten Bali, Lombok en
Alas staat zij in verbinding met den Indischen
Oceaan. Ken merkend voor deze zee is de zeer
geringe regenval. Zie voor natuurkundige gesteldheid het artikel ZEE.
BALIAN. Op Borneo, Celebes en Bali, vroeger
ook op Java (de walyan der Oudjavaansche oorkonden) vindt men vrouwelijke sjamanen of
priesteressen (zie PRIESTERS en DAJAKS).
In Zuid-Borneo heeten zij balian of wadian, in
Britsch-Borneo manang en in Centraal-Borneo
dajoeng.
BALIERS. A f s t a m m i n g. Onder „Balers"
verstaat men de Inlandsche bewoners van het
eiland Bali en van het westelijk deel van het eiland
Lombok, die den Hindoeschen godsdienst belijden en afstamraelingen zijn van naar genoemde
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eilanden geemigreerde Eindoe-Javanen (zie
BALI-AGA).
Een zeer klein getal Baliers is tot het Moh.
overgegaan ; deze z.g. Bali-Slam zijn uit de
eigenlijke Balische maatschappij gestooten, zoodat bij de beschrijving der Balers met hen geen
rekening gehouden behoeft to worden.
y p e. Over het algemeen genomen zijn de
Baliers een welgevormd Indisch menschenras,
het meest overeenkomende met den Javaan van
goeden stand ; forscher gebouwd, met hoog voorhoofd, en lichter getint dan de tegenwoordige
Javanen in doorslag genomen.• Het haar is
zwart of zeer donker en wordt door het eigenlijke
yolk, zoowel door de vrouwen als door de man.
nen, lang( gewoonlijk in een wrong) gedragen.
De vorsten on aanzienlijken hebben het haar kort
en veelal eenigszins gegolfd of gekruld; uitzondering hierop maken zij, die tot den allerhoogsten
stand behooren, namelijk de padanda's (priesters), die het haar weder vrij lang dragen. Op
het lichaam en in het gelaat is de Bailer, evenals
de Javaan, weinig behaard.
Dc Balische vrouw heeft fraaie trekken on een
good gebouwd slank lichaam. Door de gewoonte
zware 'asten op het hoofd to dragon zijn haar
hals, borst en rug stork en harmonisch ontwikkeld.
Kara k t e r. Is het lichaam forscher, ook de
geest van den Bali& schijnt krachtiger to zijn dan
die van den Javaan. De Bailer durft zich moor to
uiten, hij is in zijn optreden, hoewel behoorlijk
de etiquette in acht nemende, vrijmoedig, levendig on openhartig. Hij is leergierig, ordelievend

en loyaal; gastvrij, verdraagzaam op godsdienstig
gebied on bezit veel praktischen zin. Voorts is
hij, in tegenstelling met de meeste Inlandsche
volken in onzen Archipel, zuinig van aard. De
Balier viert graag feest en is hartstochtelijk liefhebber van hazardspel, vooral indien dit in
hanengevechten belichaarad is. Zijn erotische
neigingen kunnen hem tot verregaande ontuchtige handelingen leiden; waarbij echter vat
op to merken, dat zedeloosheid meer in de boogere standen dan bij het eigenlijke yolk voorko mt.
De voornaaraste karaktertrekken der vrouw
zijn bescheidenheid, arbeidzaamheid, levenslust
en zachtzinnigheid en, indien zulks vereischt
wordt, dezelfde doodsverachting, die de mannen
in verheven oogenblikken weten ten toon to
spreiden.
K1 e e d i n g. De kleeding van den man bestaat
uit een langen smallen doek om de lendenen gewonden, waarover een bovenkleed; het bovenlijf is onbedekt en op het hoofd draagt men vaak
een hoofddoek; meer nog een reep wit of gekleurd katoen, die met een lossen strik om den
wrong geslagen wordt.
Vorstelijke personen en priesters (padanda's)
gaan blootshoofds; buitenshuis wordt hun een
zonnescherm boven het hoofd gehouden.
Het toilet van den Balier, zoodra hij den huwbaren leeftijd bereikt heeft, is niet volledig zonder
zijn kris, welk wapen achter in den buikband
wordt gestoken, zoodat het gevest boven de schouders zichtbaar is. Verder heeft de Bali& altijd
bij zich een van baraboereepen gevlochten tasch,
waarin hij de ingredienten voor zijn sirihpruim
on andere dagelijksche kleine benoodigdheden
bergt.
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De vrouw draagt twee kains boven elkaar;
de „tapih" of „sindjang" als onder- en de „karab6n" of „wastra" als opperbeenkleed, beide
tezamen door een buikband aan het lichaam
bevestigd. Het bovenlijf der vrouw is in den regal
naakt. Het haar wordt in een lossen wrong gedragen, terwijl jonge meisjes, ten teeken dat
zij nog ongehuwd zijn, een vrij lange tres haar
uit den wrong laten hangen. In het haar worden,
zoowel bij mannen als bij vrouwen, meestal
bloemen, hetzij natuurlijke, hetzij kunstbloemen,
gewoonlijk van goud, gestoken, terwijl ook wel
houten haarkammen bij de gegoeden met
goud gedreven — in het haar gedragen worden.
In de oorgaten, die dan ook reusachtig groot zijn,
dragen de vrouwen dikke cylinders van opgerolde
lontarbladeren of cylinders van goud, al dan niet
van een voorplaat met edelgesteenten voorzien.
Groote borstspelden en halskettingen zijn ook
in gebruik.
Kas ten st els el. De vier standen naar ran gorde geschikt, zijn : 1 Brahmanen, 2 Ksatria's, 3
Wesja's en 4 Soedra'8. Dit standsverschil hangt
niet met de uitoefening van bepaalde beroepen
samen ; zoo nemen o. a. de leden van alle kasten
deel aan het landbouwbedrijf en staan als zoodanig, wat rechten en verplichtingen aangaat,
aan elkander gelijk.
Ofschoon er vier standen zijn, bedoelt men,
sprekende van „iemand van kaste", een lid van
een der drie eerstgenoemde categorieen, de „triwangsa" of den adel. Deze zijn, de tweemaal
geborenen, „dwidjati", in tegenstelling met de
eenmaal geborenen „ekadjati", het lage yolk.
De gewone benaming voor het eigenlijke yolk
is „Kaoelii," of „Wongdjabg".
De Brahmaansche kaste wordt op Bali in
twee hoofdgroepen, ciwa en Boeda, en de
eerste weder in vijf onderafdeelingen gesplitst.
Uit de Brahraanen komen de priesters, „padanda's" voort, die in zeer hoog aanzien staan
en min, of re.eer als heiligen (de incarnatie
van Brahma) worden beschouwd. Do eischen
van voorbereiding tot het priesterambt zijn zeer
hoog, zoowel wat studio als levenswandel betreft,
en de voorschriften, waaraan een padanda (inzonderheid de padanda ciwa) zich in zijn leven,
zoowel in moreelen als physieken zin, heeft to
houden, zijn velerlei en eischen van den mensch
veel wilskracht. Vermelding verdient, dat de
Baliesche priesters over het algemeen werkelijk
zeer betrouwbare personen zijn en er voorbeelden zijn, dat padanda's, door hun heilig leven,
na hun dood tot godheid verheven werden.
Het praedicaat bij de Brahraanen is „Ida" voor
den man en „Idajoe" voor de vrouw; bij de
Ksatria's : Dewa voor den man on Desak voor
de vrouw; bij de Wosja's Goesti voor den man,
Goesti Ajoe voor de vrouw.
De laagste stand in do Balische maatschappij
(de Kaoelii's) heeft uiteraard geen titels; evenals op Java worden zij, die kinderen hebben, in
het dagelijksch leven „vader" (Pan of Nang) of
„moeder" (Men) van (hierop volgt de naam
van hun oudste kind) genoemd. Bij do adellijken
gebruikt men veelal Gde voor den oudsten zoon.
en Made voor het 2e kind. Van de laatstgenoemde
uitdrukkingen raogen ook gebruik maken de
Perbali's, dat zijn lieden, behoorende tot een
stand tusschen de Triwangsa en de Kaoela's
in den voornamen burgerstand.

Als algemeene regel voor alle standen geldt,
dat de mannen ook vrouwen van lagere geboorte
(adellijken zelfs soedravrouwen) mogen huwen,
terwijl de vrouwen slechts mannen van gelijken
of hoogeren stand tot echtgenoot mogen nemen.
De vorsten van Bali en Lombok behoorden
tot de Ksatria- of de Wesja-kaste; Ksatria's
(Dewa) waren die van Kloengkoeng, met den
hoogen titel van Dewa-Agoeng; die van Bangli
en van Gianjar. De overigen waren Goesti's.
Hoewel van lagere kaste stonden de vorsten als
zoodanig boven hun Brahmaansche onderdanen (toch mochten zij geen Brahmaansche
vrouw nemen).
Het houden van slaven (sgpangan) was op
Bali on Lombok onder de vorsten en aanzienlijken algemeen, terwijl tot in het begin der 19e
eeuw tusschen Bali en Java een openlijke slavenhandel, ook met de Oost-Indische Compagnie,
gedreven ward.
G o d s d i e n s t. De godsdienst der Balers
is het Hindoeisme, doch dit heeft velerlei van
den polynesisch-animistischen eeredienst der
oorspronkelijke eilandbewoners in zich opgenomen. Als Oppergod wordt ciwa vereerd,
terwijl Brahma on Wishnoe niet zoozeer als afzonderlijke goden maar meer als goddelijke
krachten van ciwa beschouwd worden. Evenals
op Java was de verhouding van Boeddhisrae
en Brahmanisme op Bali steeds zeer broederlijk.
Het ciwaisme heeft verreweg de overhand.
ciwa (de goedgunstige) is de Maha-Dewa (groote
god, opperwezen), de Bhatara Goeroe (de hoogste
goddelijke leermeester), maar ciwa is ook de
alvernieler, de verdelger en wordt als zoodanig
„kala" genoemd. Ook de gemalin van ciwa
heeft tegenstrijdige karakters on is zoowel de
weldadige godheid „Parwati" als de godin des
doods „Kali Doerga". Bij het intellectueele deel
der hoogere standen en vooal bij de priesters zijn
nog verscheidene andere goden en demonen uit
het Hin.doepantheon bekend, als Saraswati, gomalin van Brahma, godin van wetenschap en
schoon.e kunsten; Cori of Laksmi, geraalin van
Wishnoe, godin van vruchtbaarheid en voorspoed, bescherraheilige van den landbouw; Jana
god van do onderwereld ; Ganeca, oudste zoon
van ciwa, god van de wijsheid, patroon van
sehrijvers; en daarboven een alleropperste goddelijkheid, de „Sangiang Widi". Verder worden
vereerd een. zonnegod „Soeria" en tal van berg-,
zee-, nicer- en boschgoden, terwijl het
aantal booze geesten legio is. Als een bijzonderheid mag vermeld worden, dat de Bailer op
Lombok aan een Dewa-slam offert. De voor
dozen Moharamedaanschen god bestomde offeranden mogen geen varkensvleesch bevatten.
De godsdienst doordringt hot geheele leven
van den Bailer; de goden, doch ook de kwade
geesten (boeta's), zijn alom tegenwoordig en
hun invloed op de lotgevallen der raenschen doet
zich steeds gevoelen. Het leven der Bailers is
dan ook den onafgebroken streven oxn de goden
to vriend to houden en de kwade geesten to
verzoenen of to verjagen; de zielsverhuizing
maakt een integreerend deel van hun geloof uit.
Zia verder HINDOETSME.
Het Christendom telt thans geen Bali& onder
zijn aanhangers. Nadat drie zendelin.gen vergeefs op Bali gewerkt hadden, ward hun arbeid
aldaar gestaakt. De eenige Balier, die zich tot
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de nieuwe leer had doen overhalen., heeft, door
wroeging of waanzin gedreven, den zendeling
de Vroom vermoord (1881).
Tot het verrichten van den zoo samengestelden eeredienst beschikken de Bailers over talrijke tempels (poeril'a) en offerplaatsen, o.a. :
de desa-tempels, de dooden, tempels, de zeetempels, de bergtempels, soebaktempels enz.
Onder die duizenden tempels zijn zes heilige
(Sad Kahjangan), waarvan een weder de heiligste
is, namelijk die, gelegen op de helling van den
Goenoeng-Agoeng, nabij de desa Besakih (landschap Karang-Asem) en aan ciwa den Mahadewa gewijd.
Aan elken tempel van eenige beteekenis is een
„mangkoe" of „pamangkoe" verbonden. Hij
is niet alleen tempelwachter, doch tevens voorganger bij het aanbieden der „banter" '(offeranden) en bij eenige andere godsdienstige handelingen, wanneer geen padanda tegenwoordig is.
Behalve die van den mangkoe, heeft de Bailer,
tot het in contact komen met zijne goden in
den tempel, nog de diensten van een onzichtbaar wezen, de „taksoe" of „djro-taksoe" noodig,
die zich in een der aanwezigen incarneert tot
het geven van een godspraak.
Jaarlijks hebben een aantal algemeene godsd.
plechtigheden plaats, terwijl iedere familie bij
tal van voorvallen offers moet brengen.
Taal en litteratuur. Zie art. BALINEESCH.
Woonplaats. De Balische desa is gewoonlijk, voor zoo ver het daarvoor gebezigde terrein het
toelaat, regelmatig aangelegd met elkander rechthoekig snijdende wegen. Links en rechts van die
wegen bevinden, zich de door klei- of steenen
muren omvatte erven met de woningen. De toegangen tot de erven zijn smalle poorten of
althans poorten met een smalle deur er in,
varieerende tusschen heel eenvoudige houten. en
sierlijke steenen poorten. De erven zijn van
vrucht- en andere voor den mensch of het vee
nuttige boomen voorzien. De zindelijkheid van
desa's en erven liet zeer veel to wenschen over,
daar aan onderhoud en reiniging nagenoeg niets
gedaan. word. Hierin is sedert de uitbreiding van
onze bestuursbemoeienis op Bali groote verbetering gekomen.
Het typische Balische woonerf is een langwerpig in drie stukken, verdeeld vierkant. Het
voorste deel bevat de rijstschuren, c. q. den veestal en voorts logeergelegenheid voor gasten;
het tweede de slaapvertrekken en keuken der
familie en het derde den huistempel. De W0011vertrekken zijn van klei opgetrokken en met
riet of atap gedekt.
Zeden en gebruiken. De nauwe aan
sluiting tusschen de bewoners eener desa heeft
zich van ouds in een gereglementeerde vereeniging (s6,161A desi) met beschreven reglementen
belichaamd en deze is nu nog de kern van het
gemeenschapsleven in de desa.
Er zijn twee typen van desavereenigingen. In
de oudste dorpen., waar de tradities zijn gehandhaafd, is het aantal leden beperkt en kunnen
slechts de hoofden van families, die de oorspronkelijke stichters der desa tot stamvader hebben
(Rama-7)&4 tot het lidmaatschap geroepen
worden. De regeling der desa-aangelegenheden
geschiedt 'aldaar onder de leiding van een raad
van oudsten. Aan het lidmaatschap zijn. bepaalde
BEKN. ENCYCL. V. N.-I.
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voordeelen, gewoonlijk het genot van bouwgronden, verbonden. Het tweede type betreft desa's,
in den regel de jongere, waarin zich vele vreemdelingen gevestigd hebben en de band niet moor
zoo in.nig is. -Alle hoofden van gezinnen zijn daar
lid der vereeniging en in stede van een raad
van oudsten heeft men er den klian desA aan
het hoofd. Aan het lidmaatschap zijn weinig
voordeelen verbonden ; er heerscht bijna uitsluitend individueel grondbezit. In beide categorieen van dorpen. worden alle min of weer belangrijke zaken op de maandelijksche vergaderingen in den dorpstempel door de desavereeniging in haar geheel behandeld.
Afgescheiden van de desavereenigingen zijn de
soebakvereenigingen (sakaha, soebak), eveneens
met beschreven reglementen, welke aangelegenheden betreffende landbouw en irrigatie, of daaruit voortvloeiende, regelen. Een soebak is het
land bouwgebied, dat door eenzelfde waterleiding of tak der hoofdleiding besproeid wordt.
Aan het hoofd der soebak staat de pekasih of
klian-soebak, die met de daartoe gekozen leden,
als schrijvers en boodschappers, het bestuur over
de vereeniging vormt.
Als leden der desa- of soebak-vereeniging staat
een. Brahmaan aan een Soedra, eon districtshoofd (poenggawa) aan den geringsten desabewoner gelijk.
De familiebanden onder de Bailers zijn over
het algemeen zeer stork. In de Balische maatschappij neemt, wat aanzien en rechten aangaat, de man eon zeer overheerschende en de
vrouw een zeer ondergeschikte plaats in. Als
een der goede gevolgen van de uitbreiding onzer
bemoeiingen in Balische zaken mag zeker wel
genoemd worden de verzachting van het lot der
vrouw. Zoo is o. m. een eind gemaakt aan het
gebruik, dat bij het overlijden van den man,
zonder zoons of aangenomen zoons na to laten,
de weduwe en eventueel ook hare dochters, ter
beschikking kwamen van den vorst of van aanzienlijke poenggawa's, die ze als bijzitten of
slavinnen konden houden of ze als slavinnen aan
anderen overdoen.
Van het huwelijk bestaan vier vormen, nl.:
a. de vader of voogd van den jongen man richt
het aanzoek tot de naaste mannelijke bloedverwanton van het meisje (rapadik);
b. schaking met wederzijdsch goedvinden (merangkat);
c. gewelddadige schaking (malagandang of
ngedjoek), waarin het meisje berust;
d. de vader of voogd van het meisje doet het
aanzoek bij de ouders van den jongeling (sontang).
De meest voegzame wijze is die sub a omschreven, waarniede gepaard gaat een verloving van
3 tot 6 maanden, doch doze wijze heeft gaandeweg algemeen plants gemaakt voor het merangkat.
Polygamie is toegelaten en de gegoede Bailers
hebben dan ook in den regel moor dan, een.e vrouw.
Onechte kinderen staan bij hun geboorte buiten de vier Balische menschenklassen. Hebben
zij iemand van de Triwangsa tot vader, dan
kunnen zij later tot de Soedra's of Perbali's
gerekend worden.
Het lijk van een Bailer moot to eeniger tijd
verbrand worden, daar zonder die verbranding
de ziel niet ten hemel kan varen. Zijn er geen
middelen, genoeg om de kostbare verbrandingsplechtigheid spoedig to doen plaats hebben, dan
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wordt het lijk eerst begraven, om later, hetzij
afzonderlijk, hetzij bij voorkomende lijkverbranding in de familie, mede verbrand te worderr.
Pit wachten op een gelegenheid kan jaren en
jaren duren, en mocht intusschen het lijk vergaan zijn, dan wordt de overledene eenvoudig
in effigie verbrand, waarbij een uit lontarblad
gesneden of op een, plankje geteekend poppetje
(aclegan), voorstellende man of vrouw, als plaatsvervanger dienst doet, een middel dat ook ten
bate van buiten het eiland gestorven Baliers
aangewend wordt. Kan de verbanding spoedig
plaats hebben, dan wordt het lijk aan huis bewaard, izi een speciaal daarvoor vervaardigde
doodentent (bale-bandoeng), hetgeen uiteraard
bij gegoeden steeds gebeurt. Is de dag eindelijk
daar, dan wordt het lijk na in een kist (petoelangan) gelegd te zijn waaraan een dierenvorm, verschillende naar den stand van den doode, meest
die van een. leeuw of koe, gegeven is, boven op
een hoog pyramidaal toestel, wadah, geplaatst
en met veel opgewekte drukte en formaliteiten
in optoeht naar de seam (verbrandingsplaats)
gebracht. Voor de Triwangsa hoot het toestel
bade en is dan in verdiepingen (toempangs)
verdeeld.
Doze wadah's en bade's zijn sours reusachtige
tot twintig Meter hooge kunstig bewerkte gevaarten, veelal als hoofdfiguur voorstellende
een garoeda (het mythische rijdier van Wishnoe),
die met uitgespreide vleugels de lijkbaar draagt,
terwijl er nog verschillende afbeeldsels van dieren,
gedrochten en raksasa's zijn aangebracht; zij
worden, na vooraf vooral door de jeugd geplunderd to zijn, met het lijk en de petoelangan verbrand; de asch wordt, met de niet door het vuur
verteerde declen, in zee of een rivier geworpen.
Niet alle lijken mogen verbrand worden. Die
van ter dood veroordeelden, pokkenlijders, zwangore vrouwen, mogen niet — en die van lepralijders eerst na 10 tot 25 jaar verbrand worden.
Onder de volksvermaken en spelen moeten
genoemd worden : de Balische gamelan, de wajang, en een aantal volksdansen. Legongs zijn
kleine uitverkoren meisjes, die door de vorsten
worden gehouden en alleen voor hem of voor
hooge gasten mogen dansen, in de poeri verblijf
houden en steeds door hoog geleide gechaperonneerd worden. Rijk uitgedoscht en voorzien van
waaiertjes, voeren zij een zeer gracieusen en
coquetten dans uit. Gandroengs zijn als meisjes,
ongeveer als de legongs, verkleede kleine jongens, die een soortgelijken dans ook met veel
gracie uitvoeren.
Verschillpnde soorten van schermdansen worden uitsluitend door mannen uitgevoerd.
Tot de meest geliefde uitspanningen• behooren
de hanengevechten, steeds vergezeld van weddenschappen ; tijdens het vorstenbestuur hadden
herhaaldelijk groote gevechten plaats, maar
thans is het verleenen van vergunningen tot het
houden van hanengevechten ten zeerste beperkt.
Andere moor onschuldige spelen zijn het vlieger oplaten, tollen on knikkeren.
Landbouw, veeteelt on nijverh e i d. De Bailers zijn uitmuntende landbouwers en veehouders. In de cultuur van rijst zijn
zij, zoowel wat betreft do grondbewerking en de
irrigatie als het gewasonderhoud het verst van
alle Indische volken. De zorg voor de irrigatie
en voor alles wat met den sawahbouw samen-

hangt is opgedragen aan de soebakvereeniging
(s6keha, soebak) — zie bo.ven.
Behalve rijst worden verbouwd klappers, koffie,
katjang-tanah, tabak, djagoeng, kapas (voornamelijk op Lombok), _indigo, uien (voornamelijk in het Batoergebied), aren, lontar, vruchten
(veel in Karangass5m) en allerlei producten veer
huishoudelijk gebruik.
De runder- en varkensfokkerij neemt mode
een voorname plaats in het Balische leven in.
Uitvoer van ossen en stieren zoomede van varkens heeft op groote schaal plaats.
Op industriegebied neemt de kunstnijverheid
der Bailers een hoogst eervolle plaats in Zij uit
zich in de bouw- en beeldhouwkunst (tempels en
godenbeelden), de houtsnijkunst (deurpaneelen,
gamelaninstrumenten enz.), het vlechten (tasschen en sirihdoozen van vuurroode, gele en
zwarte bamboereepen), de metaal-be working
(gouden en zilveren schalen, wapens, enz.) het
woven (het „ikatten", some van schering en
inslag; weefsels van zijde met goud- en zilverdraad), en het schilderen en teekenen (tafereelen
uit de heldendiehten en wajangverhalen op
katoenen gordijnen of houton scherxnen, met
gomverf). De kunst op Bali vormt nog met
volksleven en volksgodsdienst een geheel.
De ornamentiek dringt bij den Bailer overal
door. Er is bij hem — our het in het algemeen uit
to drukken — geen voorwerp of bouwwerk of
er zit versiering aan.
Onder de andere takken van industrie dienen
vermeld to worden het waken van zout door
uitdamping van zeewater; het maken van palmwijn en palmsuiker; het branden, van kalk; het
bakken van metselsteenen; het vervaardigen
van djoekoengs (roeivaartuigen).
Voedsel en genotraiddelen. Het
hoofdvoedsel der Bailers is rijst, behalve op het
eiland Penidg, in het Serajagebergte (KarangAsem) en in het oostelijk gedeelte van Boeleleng,
waar de bevolking hoofdzakelijk van djagoeng
leeft. De gewone toespijzen van Inlanders als sajoer
on sambal zijn bij de Baliers ook in gebruik. Het
geliefde vleeschgerecht is het varkensvleesch;
speenvarkens weet de Balier zeer smakelijk klaar
to maken. Het nuttigen van rundvleesch is hem
verboden, van karbouwenvleesch toegestaan.
Tot de meest voorkomende ziekten onder de
Baliers behooren venerische ziekten on kropgezwellen (struma), terwijl lepra ook tamelijk verbreid is, niettegenstaande lepralijders van ouds
afgezonderd worden. Vroeger was Bali berucht
om zijn pokken- en cholera-epideraieen, doch in
dien toestand is intusschen door vaccinatie en
rationeele hygienische maatregelen groote verbeterin g gekoraen.
Tijdrekening. Voor de gewone tijdrekening
gebruikt de Balier drie tijdkringen, respectievelijk
van 5, 7 en 30 dagen in onderling verband. Een
bepaalde combinatie uit de drie perioden tegelijk
komt na 210 dagen. terug. Zulk een tijdvak van
210 dagen is een Balisch jaar, „oton". Godsdienstige en familiefeestdagen houden daarinede
verband en de leeftijd van een persoon word t ook
in otons opgegeven. Voor het berekeneli van
goede en slechte dagen is aan alle dagen der drie
cyclussen een vast cijfer toegekend. Ook do
Bailers is het getal '13 onheilaanbrengel.
Behalve de oton kent de Balier ook het maanjaar, verdeeld in 12 maanden van 29 a 30 dagvA,
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die eenvoudig de le, 2e, 3e enz. en 12e maand
genoemd worden. Het jaartal houdt thans met
het maanjaar verband; een nieuw jaar begint
echter niet op den len der le maand maar op
den len der 10e maand. Verder kept de Balier
nog een derde categoric van jaren, namelijk
het sterrejaar, en zulks ten behoeve van landbouwaangelegenheden. Men regelt er namelijk
het tijdstip, waarop met de landbouwwerkzaamheden moet aangevangen worden, naar den
stand van opvallende sterren.beelden, hoofdzakelijk Orion en de Pleiaden.
Door den intellectueelen Bali& wordt onze
alraanak weer en meer geraadpleegd.
Het Balische uur duurt 1 1/2 maal zoolang als
het onze; het etmaal wordt in 2 x 8 urea ver- 1
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Baliers met de Hindoe-Javanen. Het sterkst
merkt men dien invloed op bij de zoogenaamde
„hooge" woorden, die gebruikt moeten worden,
bijv. als een Soedra het woord richt tot demand
uit de hoogere kasten, of door aanzienlijken
onderling, ,voor zooverre zij niet in eenige familiebetrekking staan; „hooge woorden" nu zijn voor
verreweg het grootste aantal Javaansch. Het
klankstelsel van het Bal. komt in 't algemeen
net het Jay. overeen, maar in grararaaticaal
opzicht wijkt het Bal. van het Jay. op raeerdere
punten af.
De Bal. letterteekens hebben zich ontwikkeld
uit de oud-Jay., evenals het Jay. letterschrift,
waarvan het slechts een wijziging is. Men pleegt
to schrijven op lontar-blad. De letterkunde der
del.Dagbintjzospkm,dahet Balineezen, (afgeseheiden van de op Bali nog
to half acht van on zen tijd eon uur bij de Bavoortlevende oudere Jay. werken), bestaat alleen
liers is.
uit diehtstukken; hetgeen in proza is opgesteld,
R e c h t s p r a a k. Oorspronkelijk berustte de
kan nauwelijks daartoe gerekend worden. Deels
rechtspraak uitsluitend bij de desavereeniging en
zijn deze gedichten bewerkingen van producten
was gebaseerd op de bepalingen van het desareder oudere Jay. letterkunde, deels ook racer
glement. De Balische vorsten, deels waarschijnlijk
zelfstandige werken, ofschoon navolging of inafstammelingen van door de desa's aangewezen
vloed van oudere of vreemde voorbeelden niet
arbiters, stelden als opperste rechtbank in een
zelden duidelijk raerkbaar is. Vormelijk de
college van Brahmanen, den Raad van Kerta's,
Bal. letterkunde geheel een navolging van de
wiens rechtspraak berustte zoowel op de oude
Jay., gelijk to begrijpen is.
wetboeken (Agama) als op de vorstenedicten
BALINEEZEN. Zie BALInRS.
(paswara). In de rechtspraak hebben de vorsten
BALJUW. Zie ,RECHTSWEZEN.
vooral in later tijd vaak willekeurig ingegrepen ;
BALOEBOER. Zie BLOEBOER.
ook naar Balische rechtsopvatting heeft, bij
BALOERAN. O.lijkste vulkaan van Java,
strijd tusschen hetgeen de wetboeken of de vroe1292 M. hoog.
gore paswara's leeren, de wil van den regeerenBALOK-BAAI, aan de Z.-kunst van Billiton,
den vorst de overhand. Ook - de soebakvereeniop ongeveer 10° 53' O.L. van Gr.
ging had rechtsmacht.
BAMBEL. Zie ALASLANDEN.
Bij de invoering van het rechtstreeksche Gou(vulg.
ANAL. ),
BAMBOE
Boeloeh (mAL.),vernementsbestuur op Bali en Lombok is de
P ring (JAY.), A wi (SOEND.), Pereng (MAD.)
Balische bevolking gelaten in het bezit van de
en vele andere inlandsche namen, is de verinheerasche rechtspleging, onder het voorbezamelnaam voor een groot aantal geslachten en
houd, dat de landsinstellin.gen slechts toepassing
een nog veel grooter aantal . soorten van overmogen vinden, indien zij niet met de algemeen
blijvende grassen met hooge, meest verhoute
erkende beginselen van billijkheid en rechtvaarhalmen, die door hun stevigheid bij een afraeting
digheid in strijd zijn, terwijl verminkende en
van meerdere tientallen meters rechtopstaan,
folterende straffen zoomede het inroepen van
maar ook (vooral de dunnere soorten) vaak in
godsoordeelen als bewijsraiddelen absoluut verde oerwouden klimmen. De onderaardsche deelen
boden werden.
bestaan in de meeste gevallen uit een stork verBALIGE. Hoofdpl. van de onderafd. Toba, afd.
takten wortelstok; doze z.g. stoelen kunnen vaak
Bataklanden, res. Tapanoeli, aan den zuidoever
groote afmetingen bereiken. De bladeren zijn
van het Tobameer, standplaats van een contronog al kort, zonder bladsteel. Iedere bloem heeft
lour bij het B. B. Het plaatsje is in de laatste
vaak meer dan. 3, zelfs meer dan 6 meeldraden.
jaren zeer vooruitgegaan.
Ook de vruchten in de groep vertoonen sours
BALIKPAPAN. Plaats, gelegen aan de gelijkbijzondere kenmerken. Er komen besvruchten
namige baai, afdeeling Samarinda, residentie
voor, die door de inlanders gegeten worden en
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo met een
afraetingen van 10 c. M. bereiken.
geraengde bevolking van Inlanders on vreemde
De geheele groep is in denArchipel zeer algeOosterlingen van ongeveer 6000 zielen, waaronder
meen verspreid, zoowel in de vlakte als in het
een honderdtal Europeanen.
bergland. Een soort van Oreiostachys komt op
De plaats dankt haar opkorast aan de petrode hoogvlakte van Pengalengan op Java nog
leumhoudende terreinen in den omtrek. De
op omstreeks 1800 M. voor, terwijl in het central()
Bataafsche Petroleum Mij. heeft er versehillende
bergland van Nieuw-Guinea zelfs een kith],
fabrieken (paraffine, kaarsen, smeerolie, zwamende soort van bamboo tot op 2400 M. is
velzuur, salpeterzuur) en een raffinaderij. Van
aan get roffen .
Gouvernementswege is er ten behoove der
Allereerst wordt bamboo gebruikt voor de
scheepvaart een loodsdienst ingesteld. In 1915
woning en bijgebouwtjes in de kampong, die
bedroeg de netto-in.houd der binnengevallen
dikwijls geheel van dit materiaal opgetrokken is.
schepen 2.002.442 M 3.
Rond de woning een pager van gevlochten
BALINEESCH. Het Balineesch wordt gesprobamboe. In on veilige streken beschermt een haag
ken op het eiland Bali on in een gedeelte van
van bamboedoeri het dorp. Bij de Bataks wordt
Lombok. De taal heeft zeer stork den in vloed van
de toegang tot het dorp door bamboe-vlecht work
het Javaansch ondervonden ; in de eerste plaats
of bamboe-hekken gesloten. Bruggen van bamten gevolge der vermenging der oorspronkelijke
boe vergemakkelijken het verkeer tusschen de
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dorpen. In de woning zelf allerlei huisraad van
bamboe. In de eerste plaats de rustbank; bamboevoorwerpen voor verlichting; in de keuken
watervaten en kokers ora allerlei voorraad to
bewaren, spatels, pennen, enz.
Bij kleeding trekken de gevlochten hoofddeksels allereerst de aandacht en op Borneo en
Celebes wordt van jonge bamboe . weef materiaal
voor kleedingstukken bereid.
Bij landbouw en nijverheid worden de meest
verschillende werktuigen van dit materiaal vervaardigd, kokers voor allerlei doeleinden, staven
en vorken, zelfs waterraderen ter bevloeiing
van velden.
Bij spelen en genotmiddelen treft men weer
het meest verschillend gebruik, en bij schrifturen
de bamboe-kokers der Batak's en wichel-instrumenten. Onder muziekinstrumenten vomit het
bamboo een eigen groep met fluiten, mondharmonika, trommen en de typische angkloeng
en tjaloeng.
Vroeger zeker algemeen in gebruik voor wapenen (lans- en pijlspitsen.) en, werktuigen (bv.
bamboemesjes), vindt men o. a. op N.-Guinea
dit materiaal daarvoor nog gebezigd, terwijl by.
zelfs op Java bij verschillende plechtige gebruiken (doorsnijden van de navelstreng, besnijdenis
enz.) het bamboemesje nog wel gebruikt wordt.
In de kunst vindt men .een zeer algemeen
gebruik van het bamboe-spruit-motief, de toempal. Voor bamboesnijwerk zie KUNST (BEELDENDE).
Litteratuur: J. A. Loeber Jr., Bamboe in N.-I.
— (GeiII. Beschr. v. Ind. Kunstnijv. II, Haarlem
1909).
BANAAN. Zie PISANG.
BANASPATI, ook genaamd KALA-KOP, do
leeuwe- of monsterkop, die een groote rol speelt
in de Oud-Javaansche ornamentiek en gewoonlijk
wordt voorgesteld en face, met uitpuilende
oogen, horens, opengesperden bek, slagtanden
en klauwen, soms ook omgeven door slangornament.
BANAWA, vroeger Donggala genoemd, zelfbesturend landschap, ressorteerend onder de res.
Menado. Het behoort tot de Kajelische landschappen en ligt aan straat Makasser. De bevolking is 20.500 zielen stork, en vnl. aan de
kusten gevestigd, de bergstreken zijn, vrijwel onbewoond. Hoofdmiddelen van bestaan zijn landbouw (mais, rijst erg klappers) en inzameling
van boschproducten. De verhouding tot het
Gouv. is geregeld op den voet der korte verklaring. Zie KATLI.
BANDA, ook BANDA- NEIRA of NERA of
NERO. Hoofdplaats van de gelijkn. onderafd. der
afd. Amboina, res. Amboina, zich uitstrekkende
langs de zuidkust van het eiland van dien naam,
tevens zetel van den controleur bij het B. B.
Zij bestaat uit een Europeesche, Chineesche en
Inlandsche wijk; er worden twee ruthes van de
forten Nassau en Belgica gevonden, welke dagteekenen van het begin der 17e eeuw. Na de
intrekking van het monopolie der muskaatnotencultuur in 1864 heeft de plaats een tijd van grooten bloei gekend. Zie BANDA-EILANDEN.
BANDA - EILANDEN.
L a n d b e s c h r ijv i n g. Groep van drie grootere en zeven kleine
eilanden, gelegen in de Bandazee op ongeveer 4°
32' Z.B. en 130° 0.L., welke met de zuidelijk hiervan gelegen vulkanische eilanden Manoek (een

kale rots), SOroea, Nila en Teoen de onderafdeeling Banda (afdeeling Amboina) vormen, onder
het bestuur van een controleur, die to BandaNeira gevestigd is. De grootere heeten GrootBanda of Lontor, Banda-Neira en Goenoeng Api.
Van de twee eerste is het heuvelachtig terrein
overal voornamelijk met notemuskaatboomen
begroeid, maar van den G. Api (zie API [GOENOENG]) is het bovengedeelte geheel kaal. Behalve uit de genoemde eilanden bestaat de Banda-groep nog uit het zeer kleine eilandje Kraka
en een zevental andere : Kapal, Pisang, Sewangi,
Ai, Roen, Nailaka en Rozengain, die verder van
de hoofdgroep gelegen zijn. (hider de grootste
hoogten kunnen nog de G. Band era (518 M.) in
het noordoostelijk deel van Lontor en de Papenberg (240 M.) in het noorden van Banda Neira
genoemd worden. Stroomende wateren ontbreken geheel, on ir/ de behoefte aan water wordt,
behalve door bronnen en putten, door het opvangen in regenbakken voorzien. De zee, die doze
eilanden omgeeft, neemt op zekere tijden van het
jaar (Juni en September) een witte kleur aan,
melkzee genaamd, die veroorzaakt wordt door
diertjes, welke als haar-vormige rozenkransen,
in groepen van 20 h 30 bijeen, dun als een kinderhaar en ongeveer een tiende streep lang, in ontelbare massa's zich dooreen bewegen, en de zee
mijlen ver wit kleuren, als hing eon novel over
haar oppervlakte.
Vat de eigenlijke Inlandsche bevolking der
Banda-eilanden betreft, worden thans BandaNeira, Lontor, Ai, Roen en Rozengain bewoond
door een zeer gemengd ras, j 10.000 zielen stork,
zijnde afstaxn.melingen van bewoners der om.liggende eilanden on van Javanen. Eon deel belijdt den Christelijken, een ander deel den Mohammedaanschen godsdienst. Behalve degenen, die
op de perken een bestaan vinden, houden zij
zich meest net de vischvangst bezig. Zie verder
NOTEMUSKAAT en NOTENCULTUUR.
BANDAZEE is de groote kom tussehen Booroe en Ceram, begrensd door de zich in eon boog
uitstrekkende Kei-, Tanixnber-, Sermata- on
Toekang Besi-eilanden, en waarin de Banda-, de
Lucipara- en de Schildpad-eilanden zijn gelegen,
Doze zee is de diepste van den 0. I. Archipel, de
grootste diepte heeft men gevonden op ongeveei
70 zeemijl O.Z.O. van het eiland Manoek mei
6503 M. Voor natuurkundige gesteldheid zie het
artikel ZEE.
BANDAHARA. Zie TITELS (INL. RANGE
EN)
BANDAR. Pasar, met ruim 100 zielen aae
inlandsche bevolking en enkele Chineezen, ge
legen aan den grooten wog Lahat-Pagar Alan
(op 49 K.M. van Lahat), op 752 M. boven zee
BANDENG (met samenstellingen). Zie HA
RING.
BANDERA (G.). Zie BANDA-EILANDEN.
BANDERA (IKAN). Zie JUFFERVISSCHEN
BANDIETENEILAND. Zie PtNIDA.
BANDINGAGOENG. Zie MOEARA-DOEA.
BANDJAR. District van de afd. en het regent
schap Tasikmalaja der res. Preanger-Regent
schappen met gelijknamige hoofdplaats, gelege]
aan de TlitandoeI. Doze plaats was vroege
de stapelplaats van de koffie, die uit het Z.-C
deel der Preanger-Regentsehappen langs ge
noemde rivier werd afgevoerd naar Tjilatjap
thans is Bandjar door zijn ligging aan de spool
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Ain naar Tjilatjap zeer in belangrijkheid toegeeen Controleur; bestaande uit eel). district, tannomen als centruxn van een streek met vrij veel djermasin, een volkrijk distr. met een.ige groote
particuliere ondernemingen en groote inlandsche kampongs. De onderafd. omvat het mondinggenijverheid.
bied der Barito- en Martapoerarivieren en bestaat
BANDJARNEGARA. Afd. van de res. Banjoe- geheel nit moerassig land. Door het Aernout-kamas, met gelijkn. hoofdpl., bestaande uit het naal is de Barito met de Kapoeas Moeroeng vergelijknamige regentschap en bevattende de dis- bon.den; dit kanaal is van groot belang voor de
tricten Singamerta, Bandjar, Karangkobar en inlandsche prauwvaart.
Batoer. De afd. vormt den N. O.lijken hoek van
BANDJERMASIN. Hoofdplaats van de res.
het gewest Ban joemas. Het N.lijk deel der afd.
Zuider en Oosterafd. van Borneo en van de afd.
is zeer bergachtig; maar zuidelijker wordt ze doorBandjermasin, gelegen op 3° 18' Z.Br. en 114°
sneden door het dal van de Serajoe, welke rivier 35' 0.L., tusschen de Barito- en Martapoerade afdeeling in haar grootste breedte van 0. naar rivieren, niet ver van hun samenvloeiing, op een
W. doorstroomt, en waaraan ook de hoofdplaats eilan.dje, Tatas (zie bij KOE-IEN). Door do
ligt. De afd. telt ± 243.000 bewoners, w.o. ruim bijzonder gunstige ligging voor den handel is B.
110 Europeanen. en 1600 Chineezen; de hoofd- de uit- en invoerhaven voor het geheele stroomplaats : 5900 inw. w.o. een tachtigtal Europeanen
gebied der Barito, terwijl ook veel transitohandel
en 488 Chineezen (1915).
van goederen. uit Singapore en Java, voor de
Oostkust van Borneo bestemd, plaats heeft.
BANDJERMASIN (RIJK VAN). G e s c hi o d e n i s. Het voormalig rijk van Bandjermasin De woningen zijn te Bandjermasin wegens den
onavatte vroeger het geheele zuidelijke of bedrassigen bodem op palen gebouwd, gedeeltelijk
nedengedeelte van het stroorogebied van de
levee de inlanders zelfs op vlotten (rakits), langs
Barito. Omtrent de oudste geschiedenis zij hier
de oevers der rivieren vastgelegd. Ofschoon in de
harde wegen en straten bevermeld, dat een. landschap Baritoe in 1. 365 wider
plaats vele goede
de bezittingen van het Javaansehe rijk Madjastaan, heeft het verkeer hoofdzakelijk te water
pait genoemd wordt en dat Bandjermasin omplaats, in z.g. tambangans. Da bevolking bestreeks 1520 cijnsbaar werd aan Demak op Java.
droeg in 1915: 525 Europ., 3800 Vr. Oosterl. en
18.200 Inl.
In 1606 knoopten de Nederlanders handelsbetrekkingen met dat rijk aan, en bestond de
BANDJIR is de naam, die gegeven wordt zoowel aan hoog water, als aan overstrooming tengeuitvoer voornamelijk in peper, stofgoud, rotan
en andere boschproducten. In 1733 werd bij
volge van hoog water.
BANDOENG. Hoogvlakte of plateau van geverdrag de alleenhandel in peper aan de Comp.
middeld ruim 700 M. boven den zeespiegel,
gewaarborgd ; in 1787 stond de Sultan zijn rijk
wordt aan de Noord- en Zuidzijden ingesloten
aan. de Comp. af en ontving het van haar in leen.
door hooge vulkaanrijen, de zuidelijke bestaande
In de eerste helft der 19e eeuw heerschte tusschen
uit vulkaanruinen zonder working, waarvan de
het Ned.-Ind. Gouv. en het rijk B. een goede verMalabar (zie aldaar) de grootste is, terwijl in de
standhouding,doch in 1852 ontstonden verwikkenoordelijke rij zich, tusschen Boera grang en
lingen omtrent de troonsopvolging, welke leidden
Boekit Toenggoel, de bekende Tangkoeban. Pratot den z.g. Bandjermasinschen oorlog, in welken
hoe (zie aldaar) verheft. De vulkaanreeksen
vooral de Kol. A. J. Andresen en de Majoors
Verspyck on Happe zich onderscheidden. In 1865 munten uit door groote vruchtbaarheid, waardoor de lagere hellingen tot sawahs en tegals,
was het verzet grootendeels bedwongen, terwijl
de hoogere tot kina- en theetuinen zijn aangelegd.
in 1883 een soort wapenstilstan.d tusschen het
Het plateau zelf is grootendeels volkomen vlak;
Gouv. en de verzetspartij intrad, welke eerst in
het is de bodem van een voormalig meer, dat is
1900 on latere jaren voor actief met succes bekroond optreden plaats maakte. 24 Januari leeggeloopen door de kloof der Tji Taroem. Het
1905 sneuvelde de Pretendent-sultan bij een, plateau wordt doorsneden door de Tji Taroexa,
omsingeling door Luit. Christoffel on kort daarop de Tjisangkoewi on de Tji Widej. Door eon scheistierf zijn kleinzoon Antoeng Kwing. De overige dingsgebergte wordt het verdeeld in een grooter
Oostelijk deel, het plateau van Bandoeng in engeverzetshoofden onderwierpen zich en warden
ren zin, en een kleiner westelijk, het plateau
naar verschillende oorden in Nederlandsch-Indio
van Tjililin.
verbannen. Van dat oogenblik tot heden is de
BANDOENG. Afd. van de Preanger-Regentrust en orde in de bovenlanden niet meer geschappen, met gelijknamige hoofdplaats, tevens
stoord.
BANDJERMASIN. Afd. der res. Z. on 0.-afd. hoofdplaats van het regentschap en van het gevan Borneo, verdeeld in 4 onderafdeelingen, to west. Het noordelijk gedeelte wordt gevormd
weten : 1) Bandjermasin; 2) Marabahan; 3) Mar- door het plateau van Bandoeng, terwijl bet zuidelijk gedeelte zeer bergachtig is, en gevormd wordt
tapoera en 4) Pleihari,
door de Z.lijke hellingen van do bergen, die de
Geografisch ornvat deze afd. de stroonagebieZ.zijde van het plateau begrenzen. De afdeeling
den van de Martapoera, de Banjoe-irang, de Tais verdeeld in de contrOle-afdeelingen: 1. Ban banio en de Doesoen- of Barito-rivier van haar
doeng, 2. Soreang, 3. Tjitjalengka. De voornaararechterzijtak, de Poeloepetak, af tot haar monste cultures zijn er, behalve de rijstbouw, de
ding in zee. Het land beoosten de lijn Pengarontheekultuur en de kinakultuur. In 1912 waren er
Karangintan-Pleihari is heuvel- on bergachtig.
88 erfpachtsondernemingen. Bevolking in 1915:
Het overige gedeelte der afdeeling bestaat uit
9220 Eur., 13.292 Vr. Oosterl., 806.527 Inl.
laag, moerassig land, dat jaarlijks gedurende den
BANDOENG. Sedert 1864 hoofdplaats van de
Westmoesson door de buiten haar oevers trePreanger-Regentschappen, gelegen in de gelijkdende rivieren wordt overstroomd.
BANDJERMASIN. Onderafd. der gelijknamige namige afdeeling op de bovengenoemde hoogvlakafd. van de res. Z. en 0.-afd. van Borneo onder te, ruim 700 M. boven den zeespiegel. Een zeer
het bestuur van den Ass.-Res., bijgestaan door fraaie plaats, met een aangenaam klimaat, door
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zijn geografische ligging, ook met het oog op de
verdediging van Java, de aangewezen toekomstige hoofdplaats van N.-I. In 1916 was het Department van Oorlog met zijn grooten staf
van officieren en burgerambtenaren van Batavia
naar Bandoeng geheel overgegaan, nadat reeds
eenige jaren geleden het algemeen magazijn van
geneesmiddelen daarheen was overgebracht. De
bevolking bedroeg op ult. 1905: 47.400 zielen
(2200 Eur., 41.400 Inl., 3700 Chin. en 100 Arabieren en andere vreexnde Oosterlingen).
BANG of HASJISJ. Zie GANDJA.
BANG (aankondiging van den sembahjang).
Zie MOSKEE, C.
BANGAWAN. Zie BANGWtTAN en JAVA
(Solo-rivier).
BANGGAI. Landschap in de Moluksche zee,
bestaande uit een eilandengroep en een deel der
oostkust van. Celebes, ongeveer tusschen. 0° 30'
en 2° 10' Z.B. on 122° en 124° 8' O.L., uitraakende de onderafd. Banggai der afd. Oost-Celebes.
Van de eilanden zijn de belangrijkste : Banggai,
Labobo (250 M. hoog) Bangkoeloe (350 M. hoog)
on Meng, alle bewoond, en omringd door
tal van kleinere eilanden, waar de bevolking
gaat visschen en zout branden, of tijdelijk tuinen
aanlegt ore in hare dagelijksche behoeften to
voorzien. Het bestuur rust in handen van een
Radja, op de gewone wijze benoerad en ontslagen
door de Regeering.
De hoofdplaats Banggai ziet er behoorlijk onderhouden uit ; de huizen, van lichte materialen
gebouwd, worden goed onderhouden en zijn door
netts voetpaden. verbonden. De reede is zeer
goed, do halide' met Gorontalo en Tomato is
levendig. In de waterers van den Banggai-archipel
worden parelschelpen gevonden. Het uitsluitend
recht om naar dit zeeproduct to visschen is door
de Regeering verpacht.
Het aantal Heidenen, dat zich in het binnenland van Banggai en Meng ophoudt, kan op
10.000 geschat worden. Buiten de godsdienstvorxnen en wat daarmede gepaard gaat, is er
tusschen Mohammedanen en Heidenen weinig
verschil in taal, levenswijze of gebruiken.
Voornaamste voortbrengselen : goed timmerhout (o.a. ebbenhout), klappers, sago, rotan,
was on mica.
BANGIL. Noordwestelijke afd. van de res.
Pasoeroean, door het Ardjoen4-gebergte en de
Kali Porong van de residentie Soerabaja gescheiden. De afd. is zeer welvarend; in de vlakte vindt
men zes suikerfabrieken, in het gebergte veel
koffie-aanplantingen. Zij omvat 2 controle-afd.
met vier districten, nl. Bangil met de distr.
Bangil ers Gempol on Lawang met de distr.
Poerworedjo on Pandakan. Op 't einde van 1915
had zij een bevolking van ± 287.000 zielen,
o.w. ruim 700 Europeanen, en ruim 2500 Vr.
Oosterl. De gelijkn. hoofdpl. telde einde 1905
eon bey. van 18.000 zielen, o.w. 200 Europ., 850
Chin. on evenveel Arab.
BANGKA. Zie BANKA.
BANGKA. Landschap can de monding van de
Rokan-rivier, behoorende tot de onderafd. Bagan
si Api Api der afd. Bengkalis van het Gouvt.
Oostkust van Sumatra, en onderhoorigheid van
Siak.
BANGKALAN. Westelijke afd. van Madoera
met gelijknamige hoofdplaats (met ± 14.000
zielen, w.o. ± 150 Europ., ± 1000 Chin. on een

200-tal Arab.); tot 1885 de zetel van den Sultan.
van Madoera, wiens gebied zich over de tegenwoordige afd.eelingen Bangkalan on Sampang
uitstrekte ; sedert is het eon regentschap, verdeeld in 2 controle-afd. met zes distr., met name
Noord-Bangkalan met de districten Bangkalan,
Arosbaja en Sapoeloe, on Zuid-Bangkalan net
de districten Tanahmerah, Keban jar en Balega.
Er wordt veel aan vruchtenteelt gedaan. De nitvoer van vee, huiden on vruchten, speciaal naar
Soerabaja, is zeer belangrijk.
BANGKINANG. Onderafd. van de afd. L.
Koto, res. Sumatra Westkust met gelijknamige
hoofdplaats, standplaats van een Controleur b/h.
B. B. De onderafdeeling omvat het belangrijkste
gedeelte van het stroomgebied der Boven-Kampar-kanan (zie KAMPAR), welke rivier in de
geheele lengte van het ressort en er midden door
stroonit.
BANGKO, afd. met gelijknamige hoofdpl. der
res. Djambi, die ± 30.000 zielen telt en een oppervlakte beslaat van + 7000 K.M. 2, oravat het
stroomgebied der Merangin en dat van haar
zijrivieren. Zie DJAMBI.
BANGKO. Rechtertak der Batang Hari (zie
SUMATRA, rivieren).
BANGKOELOE. Zie BANGGAI.
BANGLI. Een der landschappen van Bali,
bestaande uit den vulkaan Batoer en een groot
deel van diens zuiderhelling, die van den ouden
kraterrand tot aan de hoofdplaats Bangli zeer
geleidelijk afloopt, bier on daar diep ingesneden
door van N. naar Z. strooraende rivieren. Voorn.
plaatsen : Taman Bali („tuin van Bali"), Ternboehoe en Batoer. Zie BATOER en BALI.
BANGO. Zie OOIEVAAR en REIGER.
BANGWETAN. Ouderwetsche term voor den
„Oosthoek"van Java, herhaaldelijk in de Oudholl. bronnen der 17e eeuw voorkomend, van Jay.
bang = imbang = kant, zijde, en wetan = Oost.
Onmiddellijk hierbij sluiten twee termen aan,
die volop zijn blijven leven, zij het in bijzondere
beteekenis. Namelijk : BANGAWAN of „middagkant", zooveel als Midden-rijk = Mataram; maar
overgegaan op de kali Bangawan = de groote
Solo-rivier; on BANGKOELON = „Westzijde"
BENGKOELEN op Zuid-Sumatra, dat aldus
een Javaanschen., in het begin der 17e eeuw in
Mataram ontstanen, naara draagt (verg. nog
ANDALAS, en vooral SILEBAR).
BANJAK - EILANDEN, ten getale van 66 gelegen, ten N. van Nias. Zij maken administratief
cen district nit van de onderafd. Singkel, afd.
Westkust van Atjela. Het voornaamste eiland is
Groot-Banjak of Poelo Toeankoo. Do bevolking
is gemengd Minangkabausch, Niasch, Atjehsch
on Simaloereesch, on belijdt den Islam.
BANJOE. Javaansch woord voor water, rivier,
voorkomende in sommige plaatsnamen (zie BANJOEBIROE, BANJOEWANGI) en riviernamen. Zie BANJOEPOETIH.
BANJOE - ASIN, onderafd. der afd. Palembangsche benedenlanden, met totaal ± 35.000 zielen,
waaronder enkele Europeanen en Japanners, gevestigd op de beorterreinen der Kon. Petr. Mij.
en op de erfpachtsonderneraingen Poeloe Rimau
en Moesi. De onderafd. bestaat bijna geheel uit
laag, moerassig land, voor een groot deel bedekt
met bosch, waarin veel goede houtsoorten voorkomen en waar veel boschproducten worden ingezameld, net name djeloetoeng. De hoofdplaats
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Talang Betoetoe ligt 15 K.M. Noordwestelijk van
de hoofdplaats Palembang.
BANJOEBIROE (Blauw-water). Een klein
meertje in het district Grati van de afd. en res.
Pasoeroean op ongeveer 15 K.M. van de hoofdplaats gelegen ; het water is doorschijnend blauw,
waaraan het meertje zijn naam ontleent.
BANJOEBIROE. Militair Kampement (470
M.), K.M. bezuiden de vesting Willem I bij
Ambarawa in de afd. Salatiga van de res. Se.e.arang.
BANJOE - IRANG. Rivier op Borneo's Zuidkust, de grens vormende tusschen de onderafdeelingen. Martapoera en Pleihari der afdeeling
Bandjermasin, res. Z. en 0.-afd. van Borneo.
BANJOEKOENING. Desa in Semarang, aan, de
Z. helling van den Oengaran, bekend door hare
warme minerale bronnen en door de nabijheid
van de bouwvallen van een groep Hindoetempels,
de Tjandi Gedong Sanga, aan de helling van den
SoemS,wana op de grens van Kedoe en gedeeltelijk in dat gewest gelegen. Zie hierover onder
OUDHEDEN.
BANJOEMAS. Residentie van Midden-Java,
gelegen aan de Zuidkust van dat eiland. Heeft
een, oppervlakte van 5500 K.M. 2, en had op ult.
1905 eenbevolking van 1.468.000 zielen, waarvan
± 1100 Europeanen, 6800 Chineezen en honderd
andere vreemde Oosterlingen.
De res. bestaat uit vier natuurlijke afdeelingen,
van W. naar 0. gestrekt. Deze zijn. van N. naar Z.
1. Het centrale bergland van Midden-Java, hoog
verrijzend in den vulkaan Slamat (zie ald).; 2.
het vruchtbare Serajoedal en de meer westwaarts
gelegen bekkens van Adjibarang en Madjen.ang;
3. het zuidelijk voorgebergte, bestaande in 't 0.
uit het Zuid-Serajoe-gebergte, in 't W. uit het
heuvelland van Pegadingan en Dajeuhloehoer;
4. De kustvlakte (zie beneden).
Het gewest wordt administratief verdeeld in
de afdeelingen Banjoemas, Poerwokerto, Poorbolinggo, Bandjarnegara en Tjilatjap, ale met
gelijknamige hoofdplaatsen.
Het gewest wordt in zijn grootste lengte, d.i.
van N. 0. naar Z.W. doorsneden door de Sarajoe-rivier. In het Z.W. van de res. gaan de moorassen der W.lijke kustvlakte over in het verdronken land, bekend onder den naam van Segara Anakan (= kinderzee). In het water zijn een
zevental desa's op palen gebouwd (een achtste
behoort tot de Preanger).
Het oostelijk deel der kustvlakte, beoosten den
Serajoe-mond, bestond nog een halve eeuw geleden ook voor een groot deel uit rawa's, maar
sedert zijn deze geheel drooggelegd en in rijen
van dorpen en sawahs herscbapen.
De groote spoorlijn, die Batavia over Bandoeng
en Djokjakarta met Soerabaja verbindt, loopt
door dit gewest, doch doet niet de hoofdplaats
aan. Doze spoorlijn heeft veel bijgedragen tot de
incultuurbrenging van de vroeger nog woeste en
weinig bevolkte streek, die zich noord-westwaarts
van Tjilatjap tangs den linkeroever van de Tjibandoei uitstrekt, en die bekend is onder den
riaam van Dajeuh-loehoer. Van Maos loopt in
N.O.lijke richting de Serajoedal-stoomtram over
Poerwolokto en Poerbolinggo naar Bandjariegara, terwijl men thans bezig is, doze Nn to
Wonosobo to verlengen.
De particuliere landbouw-industrie heeft in dit
gewest in de latere jaren een groote vlucht ge,-
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nomen, door de toepassing van een geregeld
irrigatie-systeem in het Serajoe-dal en de exploitatie van den Serajoe-dal stoomtram.
BANJOEMAS. Afd., controle-afd. en regentschap van het gelijknamige gewest, vormt het
zuid-oostelijk deel van dat gewest on is verdeeld in de districten Banjoemas, Soekaradja,
Poerworedjo en Kaliredjo. De afd. telt, 344.000
bew., w.o. 492 Europeanen en 2025 Vr. Oosterl.
(1915).
BANJOEMAS. Hoofdpl. van het gelijkn. gowest, afd. on controle-afd. in een vallei aan den
linkeroever van de S6rajoerivier. Het is de eenige
residentiehoofdplaats op Java, die niet aan
spoor- of tramweg gelegen is. In 1915 bestond
de bevolking uit ± 5400 in w. (262 Eur., 581 Vr.
Oosterl..); B. is de kleinste residentie-hoofdplaats van Java.
BANJOEPOETIH. Beek aan de noordelijke
helling van den Idjen,- eerst Banjoe-pait (bitterwater) geheeten, wegens groot gehalte zwavelz.
aluinaarde, zwavelz. ijzeroxyde, enz.; na opneming van de Kalisat, die stork alkalisch is,
heeft do Banjoepoetih soms de melkwitte kleur,
waaraan zij haar naam (wit water) ontleent.
BANJOEWANGI. Vroeger een afzonderlijk gewest, in 1881 een afd. geworden van de res. Besoeki, bestaat nit een Regentschap, verdeeld in
de districten Banjoewangi (het noordelijkste),
Rogodjampi en Genteng. De oppervlakte bedraagt
3780 K.M.; terwijl er einde 1915 ± 222.000
inwoners waren, o. w. 1643 Vr. Oosterl. Zie
verder BESOEKI.
BANJOEWANGI. Hoofdplaats van de afdeeling, het regentschap en het district van dien
naam, zeer fraai gelegen aan het nauwste gedeelte van straat Bali, op 8°. 12' Z.B. en 114° 22'
0.L. Er was vroeger een vrij levendig verkeer,
daar vele zeilschepen er om . verversching kwamen of om zich to doen rapporteeren. Thans nog
wordt zij door vele stoomschepen aangedaan,
en is daar het aanvangspu,nt van het onderzeesch
gedeelte der internationals telegraafverbinding
tusschen Batavia en Australia. De toestand van
de haven laat to wenschen over.
BANJON (JAv.). Zie CONOCEPHALUS.
BANK (JAVASCHE). be Javasche Bank is
een in 1827 bij publicatie van den lien December van dat jaar in het leven geroepen particuhere instelling, die in 1881 bij notarieele acte van
22 Maart no. 29 als naamlooze vennootschap
geconstitueerd word, en aan welke, op den voet
van het haar door de Regeering verleende, „nitsluitend" octrooi, de zorg voor den fiduciairen
geldsomloop in Nederlandsch-Indio van den aanyang of tot d.m huidigen dag bleef toevertrouwd.
Het oorspronkelijk octrooi, dat met ult. December 1837 ten einde lisp, doch tot ultimo Maart
1838 word verlengd, werd achtereenvolgens, met
inachtneming van de wijzigin.gen waartoe de tijdsomstandigheden aanleiding gaven, hernieuwd;
met enkele wijzigingen, o.a. de verplichte uitkeering aan de Koloniale kas van een derde der ter
verdeeling overblijvende winst der Bank, is het
met 31 Maart 1906 ten einde loopend octrooi bij
Kon. besl. van 2 Jan. 1906 no. 26 wederom verlengd voor vijftien jaren, dus tot 31 Maart 1921,
welk tijdperk wordt geacht telkens op nieuw
met een jaar verlengd to zijn, tenzij door den.
Gouverneur-Generaal of door de Bank door opzegging van ongeneigdheid tot die verlenging
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zij blijk gegeven ; in Maart 1918 is van die bevoegdheid door de Reg. gebruik gemaakt, en het
octrooi voor 1 April 1918 opgezegd, zoodat —
tenzij tijdig het octrooi vernieuwd wordt, in welk
geval het op 1 April 1921 in werking kan tredenhet loopend octrooi zal eindigen ult. Maart 1823.
Middelerwijl zijn bij Koninklijke besluiten van
17 Januari 1908, no. 47 (Ind. Stb., no. 76), en 7
Mei 1909, no. 36 (Ind. Stb., no. 363) enkele artikelen van het loopende Octrooi gewijzigd, in hoofdzaak rakende de verplichte metaaldekking der
Bank tegenover hare dadelijk opeischbare schuld
en hare bevoegdheid one in het buitenland betaalbare wissels to koopen.
De Jay. Bank heeft de bevoegdheid tot het
uitgeven van biljetten „betaalbaar aan toonder
op vertooning bij de Bank" van f 1000, f 500,
300, 1 200, f 100, f 50, en f 25, sedert 1859
ook van f 10 en sedert 1866 van 1 5; van de ze
laatste zijn thans ruim 2 mill. stuks in omloo p.
Voor een overzicht van de geschiedenis der Jay.
Bank, haar beteekenis voor handel en nijverheid
in Ned.-India en den gang van zaken van 1828 —
1916 zie men het uitvoerige art. in de groote
Encycl. van Ned.-India.

BANK (KOLONIALE, ROTTERDAMS CHE
EN CHARTERED . . . . OF INDIA). Zie OREDIET - INSTELLINGEN.
BANK - COURANT en BANK VAN LEENING
(BATAVIASCHE). Zie de groote Encyclopaedic.
BANKA, ten rechte BANGKA. Lan d b eschr ij v i n g. Eiland aan de Oostkust van Z.Sumatra op 1° 30'-3° 7' Z.Br. on 2° 1 1/‘ —2°
34' 0. L. v. Gr. Het strekt zich in de richting
van het N.W. naar het Z.O. uit over een afst and
van 180 K.M. en wordt in het W. door St raat
Banka van Sumatra, in het 0. door de Gas parstraten van Billiton gescheiden; in het N. en
N.O. worden zijn kusten door de Zuid-Chineesche
Zee, in het Z. door de Java-zee bespoeld. Zijn oppervlakte bedraagt 11.340 KM. 2. De kusten
vertoonen in het 0. on W. groote, maar flauwe
bochten en in het N. een diepe insnijding, de
Klabatbaai. Het aantal goede ankerplaatsen is
op Banka goring. Opvallen.d is het gering aantal
kustdorpen.
Op die plaatsen, waar vaste gesteenten aan de
kust komen, is daze meestal steil en rotsig, elders
laag en vlak.
Rondom Banka, en daartoe administratief behoorende, liggen een 70-tal eilanden, waarvan de
meeste zeer klein zijn. Vrij groot en dan ook
bewoond zijn alleen. Lepar (207 -K.M. 2 ) en Poengoh (50 K.M. 2 ), beide aan de Zuidoostkust. De
grootte van all° overige same tn wordt als 28
K.M. 2 opgegeven. Aan de Westkust is Nangka
to vermelden.
Orografisch heeft Banka weinig karakteristieks; het algemeene aspect is een golvend henvelland, waaruit talrijke berggroepen of betrekkelijk korte ruggen zich verheffen. De oudere
gronden van het eiland bestaan grootendeels uit
steilstaande zandsteenen, leisteenen en kwartsieten en voor een kleiner deel uit graniet, dat
door de sedimenten is heengebroken. Van
do graniet-bergen, waarvan de meeste aan of
dichtbij de kust zijn gelegen, zijn de voornaamste
de Menoembing bij Muntok 455 M.; het Mangkalgeb. bij Pangkalpinang 347 M.; het Pading-geb.
bij Koba 510 M; hot Permis-geb. bij Soengei slan
453 M. (beide in het zuidelijke breedo gedeelte);

het Toboali-geb. bij Toboali 278 M. (in het zuidelijkste, smalle deel). Evenwel bestaat juist de
hoogste verhevenheid van Banka (G. Boei van
het Maras-geb. in het Noorden bij Soon geiliat,
700 M.) nit sedimentair gesteente.
De rijkdom aan tinerts van Banka is bekend;
(vergelijk artikel TIN); andere ertsen zijn zeldzaam : goud, lood, koper en wolframerts ; wat
meer verbreid zijn ijzer- on mangaanertsen.
In overeenstemming met hot algemeen landschappelijk aspect van het eiland heeft de waterscheiding tusschen oost- on westkust geen topographische beteekenis. — Banka is rijk aan rivieren, doch arm aan water, want daar de bodem,
afgezien van de moerassen, overal eenigszins
hellend is en door vele valleien en ravijnen doorsneden wordt, vindt men er eon zeer groot aantal
stroomende wateren, waarvan de watervoorraad,
vooral in het droge jaargetijde, dikwijls zeer goring is, zoodat er alsdan in de tinmijnen somtijds
watergebrek heerscht. Met de rivieren is de moerasvorming ten nauwste verbonden. Hoe verder
stroomafwaarts, des to grouter omvang krijgen
de moerassen, die zich aan de Bankastraat men
ver lan,gs de kust uitstrekken. Nog altijd kan, de
zee in de dalen, waardoor de onbeduidende riviertjes stroomen, gemakkelijk binnendringen; vandaar dat zich de getijdon tot ver stroomopwaarts
doers gevoelen, by. op de Soengei slan 30 K.M.
ver. Daardoor zijn vele rivieren over cane grootere lengte bevaarbaar dan anders het geval zou
zijn, hetgeen bij het tintransport van groot belang is. Aan de Westkust yallen o.a. in zee: de
Djering, eon der grootste rivieren van Banka,
de Soengei Sian, de Banka Kotta; aan de 0.-kust
de Koerau, de Batoe Roessa; van de vele in de
Klabatbaai mondende rivieren is de Lajang de
voornaamste, on van veel belang als communicatieweg; aan de W.kust der baai mondt de Antang
uit, eveneens van veal belang voor het verkeer.
K 1 i m a a t. Hoewel de temperatuur op de
kustplaatsen van Banka natuurlijk on geveer even
hoog is als aan andere kusten van den Archipel,
die dicht onder den equator zijn gelegen, wordt
het warmtegevoel door Europeanen meestal niet
als bijzonder drukkend ondervonden, wat is toe
to schrijven aan den meestal krachtig waaien.den
dagelijkschen zeewind, die in den namiddag tot
zonsondergang pleegt door to staan. In de hoogere streken van het eiland moeten wel eons
temperaturen van slechts 4-5° C. 's nachts
voorkomen. Hevige onweersbuien komen op
Banka dikwijls voor, bepaaldelijk gedurende den
W.-xn.oesson en nog meer tijdens de kenteringen.
Wat de jaarlijksche windrichting betreft, staat
het eiland onder den geregelden invloed der
meessons. In verband daarmede is de regenval
er in 't N.W. aanzienlijker dan in 't Z.W. Maar
een bepaald droge moesson heerscht nergens,
everunin als in de andere equatorial° streken
van het W. van den Archipel. Zie ook KLIMAAT.
Vreeger golden Banka on bepaaldelijk de toenmalige hoofdplaats Muntok voor zeer ongezond,
doch in de laatste jaren is die toestand aanmerkelijk verbeterd door oprichting van mijnwerkershospitalen, aanstelling van Europ. en Inl.
geneeskundigen enz. De meest gewone ziekten
zijn koortsen on beri-beri, met name onder de
mijn workers.
F 1 o r a. Geheel Banka is met eon diohted tro-
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pischen plantengroei bedekt, en onbegroeide
plekken of grasvlakten zijn zeldzaam. Het zijn
echter geen oorspronkelijke wouden weer, die
men er aantreft, want deze zijn door den raijnen ladangbouw bijna geheel verdwenen (zie
verder PLANTENGROEI). Aan. uitvoerproducten levert Banka copra, gambir en peper,
het laatste in toeneraende mate, dank zij den
ondernemingsgeest der Chineezen.
Voor de fauna zie FAUNA.
Be volkin g. De bevolking der res. Banka
en Onderh. bedroeg volgens de laatste opname
(1912) 113.500 zielen. Hiervan waren ± 450
Europeanen, ± 49.700 Chineezen, 176 Arabieren, 35 andere vreemde Oosterlingen. en 71.000
Inlanders. In de mijnstreken wonen bijna uitsluitend Chineezen, de dorpen der inboorlingen
daarentegen xnoeten langs den zoogenaamden
„grooten weg" gezocht worden. Het grootste
deel der Chineezen in de mijnstreken is afkomstig
nit de bergstreken in het binnenland der Chineesche provincie Kwantoer p: e behoort tot de
ruwste en onbesehaafdste elementen der Chineesehe bevolking.
De inheemsche bevolking is. waarsehijnlijk
voor een groot deel van Palembang op Sumatra
afkomstig, behoort dus tot de Maleiers, hoezeer
ook physiek en intellectueel tot de laagst staande
staxnnAen daarvan. Zij worden onderscheiden in
Orang Goenoeng (berglieden) of Orang Darat
(la-ndbewoners) en Orang Sekah of Orang Laoet
(zeebewoners) (zie ORANG met de samenstellingen). De laatsten zijn een mengelmoes van verschillende Maleische stammen. De Orang Goenoeng vormen een lichamelijk zwak, weinig
energiek en weinig intelligent volkje, zonder
industrie en met weinig aanleg of lust tot den

arbeid. Van karakter is de Bankanees eenvoudig,
zachtaardig, eerlijk, matig, vreesachtig, onderdanig en zeer bijgeloovig. Zij belijden alien den
Mohammedaanschen godsdienst, en hoewel zij
slechts een zeer gebrekkige kennis van lien
godsdienst bezitten, volgen zij streng somraige
voorschriften ervan op, als b.v. het verbod
oat varkensvleesch to nuttigen. Daarnaast bestaat echter het geloof aan goede en kwade
geesten ; vooral de boschgeesten staan hoog in
aanzien. In Blinjoe wonen nog een gering aantal
heidenen, de zeogenaamde „Orang loin".
De middelen van bestaan der Bankaneezen zijn
slechts weinig ontwikkeld. De landbouw bestaat hoofdzakelijk uit rijstbouw op ladangs;
het voor sawahaanleg geschikte terrein op het
eiland is beperkt.. Onder aanmoediging der regeering ontwikkelen zich de peper- on gambirteelt, vooral voor de Chineezen van belang; ook
de peperteelt is belangrijk. Op de teelt van
rubber beginners zich Inlanders en Chineezen
toe to leggen. Verder worden er sirih, suikerriet,
een weinig tabak, kapok, katoen en groenten
gekweekt. Ook klapperboomen, aren-, sagopalmen en andere vruchtboomen, alsraede pinang,
pisang, ananas, enz. worden door de bevolking
geteeld; de bereiding van arensuiker heeft zich
in de laatste jaren uitgebreid. Veeteelt was vroeger onbekend ; sedert is de fokkerij van varkens,
die de lievelingen der Chineezen zijn, aanmerkelijk toegenomen. De nijverheid staat op zeer
lagen trap en alleen in vlechtwerk (vooral matten) doet de Bankanees voor geen anderen stain
onder. De vischvangst is van veel belang en
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zoo ook de jacht, bepaaldelijk die op wilde zwijnen en herten. Daarnaast worden de boschprodukten, als rotan, harsen en goramen, plantaardige vetten, honig en was ingezameld. De
handel is van weinig beteekenis.
O n d e r w ij s. Op 31 Dec. 1912 waren op het
eiland 4 openb. lagere scholen voor Europ. onderwijs on 1 Holl.-Chineesche school (72 leerlingen)
en op 31 Dec. 1913 waren er 6 openbare scholen
2e klasse en 1 particuliere neutrale school voor
Inlandsch onderwijs met reap. 980 en 64 leerlingen. Op 31 Dec. 1912 was het aantal Chin.
scholen 19 met 1206 leerlingen on 54 anderwij zers.
G e s c h i e d e n i s. Dat reeds gedurends
den Hindoe-tijd Banka van belang was, blijkt
uit een tweetal steeninscripties, gevonden to
Kota Kapoer, eel, van 686 na Chr. en thans in
het Museum to Batavia. Later is Banka waarschijnlijk onderhoorig geweest aan het Javaaneche rijk van Madjapahit.
Van de verdere geschiedenis des eilands voor
de komst der Europeanen in Insulinde is niet
veel met zekerheid bekend. Do eerste aanraking
met de Compagnie zou van 1617 dagteekenen,
de eerste vestiging van haar dienaren op het
eiland had in 1668 plaats; maar eerst na de ontdekking der tinertsen (in 1709, 1710 of 1711)
kreeg het eiland voor haar waarde en trachtte
zij door verdragen met den sultan van Palembang, onder wien het eil. behoorde, (in 1722, 1755,
1755, 1763, 1775 en 1791) het raonopolie van
het tin to verkrijgen. Na 1787 deed zich het
verval, waarin de Compagnie hoe langer hoe
racer geraakte, ook op Banka stork govoelen en
nam de tinproductie meer en meer af. Eerst in
1804 begon het eiland to herleven.
In 1812 kwam Banka aan de Engelschen;
wel kwam het in 1816 in ons bezit terug, maar
wanorde en verwarring bleven er heerschen tot
de gelukkige afloop der tweode Palembangsche
expeditie in 1822 er de rust herstelde.
In 1839 on 1842 hadden er oproerige bewegingen onder de Clineesche mijn werkers plaats,
in 1851 onder de inlandsche bevolking; al deze
bewegingen werden evenwel gewapenderhand
bedwongen. De rust bleef langen tijd bewaard
en de tinproductie ging stork vooruit, vooral na
de in voering van het nieuwe Tinreglement van
1891 en de meer raachinale bewerking der
groeven in de laatste jaren.
Best u u r. In 1913 (Ind. Stb., no. 335) word
Banka administratief verdeeld in vijf afdeelingen,
elk met een controleur aan het hoofd, en onderverdeeld in districten, die overeenkomen met de
vroegere mijndistricten.
lo. Noord-Banka, hoofdplaats Blinjoe, met de
districten Djeboes en Blinjoe.
2o. Soengeiliat, hoofdplaats Soengeiliat, met
de districten Soengeiliat en Merawang.
30. Muntok, hoofdplaats Muntok, met het
district Muntok.
4o. Pangkalpinang, hoofdplaats Pangkalpinang, met de districten Pangkalpinang en Soongei slap.
5o. Zuid - Banka,

hoofdplaats Toboali, met
de districten Toboali on Koba.
Tevens word toen de standplaats van den
Resident van Muntok naar Pangkal Pinang verplaatst. Zie TIN en voor de litteratuur de groote
Encycl. van N. I.
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BANKA (STRAAT)—BANTAM (BANTEN) GIRANG.

BANKA (STRAAT). Zeestraat tusschen Banka
en Sumatra, in het nauwste gedeelte slechts
14 K.M. breed.
BANTAENG. Zie BONTHAIN.
BANTAM, ten rechte BANTEN. L a n d b es c h r i j vin g. De westelijkste residentie van
Java, met een oppervlakte van 7865 K.M 2. en
in 1905 een bevolking van 900.000 zielert, waaronder ruim 500 Europeanen., ruim 3000 Chineezen, en 150 Arabieren en andere vreemde Oosterlingen. De overige inwoners zijn Soendaneezen,
met uitzondering van die van het voormalige
Noorder-regentschap, alwaar grootendeels afstaromelin.gen van Javaansche volksplanters
wonen en waar ook enkele desa's aangetroffen
worden, wier bevolking van Lampongsche afkomst is. Zie ook BADOEJ'S.
Het gewest is administratief verdeeld in 3
afdeelingen, met name : Serang, Pandeglang en
Lebak, met gelijknamige regentscha,ppen.
De naam Bantam is een Portugeesche verbastering van den inlandschen naam Banton.
Bantam betaat in 't N.W. uit een vulkaangroep, waarin de kegels Karang en Poelasari de
hoogste verheffingen vormen. Oostwaarts daarvan begint de groote vlakte van West-Java.
Het bodemkarakter dier vlakte wijkt in doze
residentie (en nog in 't W. van Batavia) of van
alle overige Javaansche laaglanden. Ze is nl., met
uitzondering van de kuststrook, opgebouwd uit
witte puimsteenstoffen, waarin de rivieren dalen
met vlakken bodem en steile wanden hebben
uit ge gra ven.
De vlakte en de aangrenzende vulkaanvoeten
on heuvelhellingen zijn grootendeels wel bevolkt, in tegenstelling met het uitgestrekte bergen heuvelland, dat de zuidhelft der residentie
beslaat. De hoogste keten is het Halimoen gob.
(tot ruim 1900 M.), op de grens met Batavia en
de Preanger. — Langs het grootste deel der
noordkust en langs de noordhelft der westkust
woont een welvarende bevolking.
Rivieren met een betrekkelijk uitgestrekten
loop zijn de TjiLiman en de TjiBoengoer, die
in de Peperbaai op de Westkust on de Tji-Oedjoeng en Tji Doerian, die in de Javazee -uitmonden. Aan de N.W.lijke belling van den Karang
wordt het kraternaeer Dano (zie aldaar) aangetroffen.
Tot het gewest behooren, behalve eenige
kleinere eilanden, het Prinsen-eiland en Dwarsin-den-weg (Poeloe Sangeang), in straat Soenda,
Poeloe Pandjang in de Bantam-baai, on Poeloe
Deli (Klappereiland) on Poeloe Tindjil (Trouwerseiland) in den Indischen Oceaan.
Het voornaamste handelsproduct van Bantam is in vroeger eeuwen peper geweest, die het
wel meerendeels uit de Lampongs trok, maar die
ook in groote hoeveelheden in de bovenlanden
van Bantam zelf, zoowel als bij de Westkust
word aangekweekt.
Het grootste deel der bevolking van Bantam
leeft van den landbouw, en vooral midden-Bantam — het Z. der laagvlakte on de aangrenzende
hellingen en dalen, — bezit prachtige bouwgronden, waar de rijstcultuur met veel voordeel
wordt gedreven. De bevolking langs de kusten
der Bantam-baai on van straat Soenda houdt
zich ook op met de vischvangst, zoowel door het
uitzetten van soro's, als met hare prauwen in
voile zee. Gedeeltelijk onder den invloed van

de verbeterde verkeersmiddelen (spoorlijn Batavia—Anjer net zijtak Rangkas BitoengLaboean) verkreeg do klapperteelt een toenemonde beteekenis on word die in N. on N.W.
Bantam een ware voikscultuur. Doze cultuur
breidt zich steeds zuidelijker langs de W.-kust uit.
Door het gebrek aan groote industrie voorziet .
Bantm_zelfidbhotnvalzij
bewoners. Daarom verlaten jaarlijks vele Diannelijke Bantammers dat gewest , om als bedienden
of daglooners to Batavia en omstreken, on in de
Lampongs hun bestaan to zoeken, on gewoon.lijk
tegen den aanvang van den rijstbouw terug to
keeren.
De Europeesche landbouwindustrie heeft in
dit gewest weinig wortel geschoten. Nabij de
Z.O. kust zijn steenkolenlagen ontdekt, die
echter niet in exploitatie zijn genomen.
In de jaren na 1879 had Bantam met verscheidene elkaar bijna onmiddellijk opvolgende
rampen to strijden : veepest, zware koortsepidemie, on uitbarsting van Krakatau.
G e s c h i e d e n i s. Van de geschiedenis
van Bantam voor de eerste komst der Portugeezen aldaar, welke in 1522 plaats had, is weinig
met zekerheid bekend. In 1596 vertoonden de
Hollanders zich voor 't eerst met een vloot onder
de Houtman voor Bantam; nadat Coen het gebied van Djakatra op Bantam veroverd had,
word de grensscheiding tusschen dit rijk on het
Compagnie's gebied voor het eerst geregeld on
omschreven bij verdrag van 1659. Voortdurend
bleef handelsnaijver bestaan tusschen Bantam
on Batavia, dat den handel van Bantam, tot
dien tijd het grootste handselsemporium van den
Archipel, tot zich wilde trekken. Sedert het voor
Bantam zeer nadeelige verdrag van 1684 met
de 0. I. C. begon het verval van het rijk; Daendels bracht in 1808 de strandgewesten onder
rechtstreeksch Ned. gezag; in 1813, onder het
Eng. tusschenbestuur, word het sultanaat geheel
opgeheven, on Bantam eon gewest, onder Europ.
bestuur.
Een opstand, in 1849 door Radon Bagoes
Djajakerta aangestookt, word in 1850 door een
expeditie wider De Brauw bedwongen; Moharamedaansch-fanatieke woelingen, sedert 1872
vooral voortsmeulende, leidden in 1888 tot don
opstand van Tjilegon, waarbij verscheidene
Europ., ook do ass. res. vermoord, werden; de
oniusten werden tijdig bedwongen,• en sedert is
de politieke toestand in Bantam geleidelijk verbeterd onder on vloed van afschaffing van heerendien.sten, verbetering van verkeersraiddelen, afschaffing van de Gouv. koffiecultuur, bevordering van het inl. onderwijs on van den econom.
toestan.d.
BANTAM, vroeger de hoofdplaats van het
Bantamsche Rijk. Tijdens de komst der eorste
Europeesche vloten in Indio on tot aan de stichting van Batavia, waarheen zich daarna zijn
handel verlegde, was Bantam de grootste han.delshaven omtrent straat Soenda. Thans is het
een on.beduidend plaatsje, aan de uitwatering der
Bantamrivier in de Bantam-baai.
BANTAM (BAAI VAN). Eon 14 K.M. breede,
weinig inloopende baai, op de N.kust van Java,
op ongeveer 106°10' O.L. van Gr.
BANTAM (BANTEN) GIRANG. Desa op ongeveer 1.5 K.M. N.O., van Serang, de tegen woordige hoofdplaats der res. Bantam, gelegen, waar

BANTAM (BANTtN) GIRANG—BAROES.
gezegd wordt de hoofdstad des rijks to zijn geweest, totdat het door Moelana Hassanoedin
werd veroverd en de zetel van het bestuur werd
verlegd naar Bantam, dat daarom in tegenstelling met Bantam Girang (boven-Bantam) ook
wel Bantam Ilir -(ben.eden-Bantam) werd genoemd.
BANTENG. Javaansche en Soendaneesche
naam van den stier van het wilde rund, Bos sondaicus Schlg. en Milll.; de koe heet sapi alas
lemboe wc1nd (hoog-JAv.), sapi
(laag- JAV. ),
leuweung (S 0 END. ).
BANTIKS. Naam van de bewoners van het
district Bantik, onderafd., afd. en res. Menado.
De Bantiks zijn het langst heidenen gebleven
en eerst voor korten tijd tot het Christendom
overgegaan. Vele oud-heidensche gebruiken zijn
onder hen nog in zwang. Zij zijn krachtig van
lichaamsbouw en onderscheiden, zich van de
omwonende stam.men door grootere energie.
BANTIMOEROENG. Plaatsje aan de rivier van
Maros in de onderafdeeling Maros van het Gouv.
Celebes en Ond., bekend om den prachtigen waterval van dien naam, ook wel van Batoe-Bassi
genaamd, to midden van een grootsche omgeving van kalkrotsen.
BANYAN. Zie FICUS BENGALENSIS.
BADE-BADE. Hoofdplaats der afdeeling OostCelebes, gouvt Celebes en onderh. Zie BOETON.
BARABAI. Onderafd. der afd. Oeloe-Soengei
van de res. Zuider- en Oosterafd. van Borneo, onder een, Controleur of Civ. Gezaghebber, gevestigd ter hoofdplaats Barabei: bestaande
uit de distr. Batang Alai en Laboean Amass.
Het is de kleinste, maar volkrijkste en vruchtbaarste on.derafdeeling van Oeloe-Soengei en
oravat het stroomgebied der Alai en hare zijrivieren ; Barabai is de rijstschuur der OeloeSoengei.
BARBOSA DUARTE (ODOARDO). Portugeesch-Indisch schrijver .van geheel buitengewone beteekenis, daar hij in 1516, als factorijpennist (escrivao da feitoria)- to Cananoor, aan
de kust van Malabaar, afsloot zijn. „Livro"
(Book), dat een doorloopende beschrijving geeft
van de toenmaals aan de Portugeezen, bekend
geworden zeekusten en binnenlanden, waaronder
dus ook de alleroudste aaneen.geschakelde Port.
beschrijving van den Ind. Archipel, beginnend
bij de stad Malaka, en eindigend met de Soeloeeilanden, erg Broen ei („Borneo").
BARE'E. De taal, die dozen naam draagt, ontleent dien aan haar ontkonningswoord. Het is
nl. de gewoonte der Toradja'sche staromen van
Midden-Celebes om de talon to noemen naar de
ontkenningspartikel;bare'e beteekent dus „neen,
niet".
Het Bare'e is de meest verspreide taal van
Midden-Celebes; het uitgestrekte gebied waar
4 gesproken wordt heeft echter, uitgezonderd
de vreemdelingen, die vooral aan het zeestrand
wonen, niet meer dan een 40.000 inwoners. De
dialecten der taal verschillen in het algemeen zeer
weinig van elkaar.
Het Bare'e behoort tot de Oost-Toradja'sche
talon, to zamen met het Napoesch, Besoa'sch,
Bada'sch en Lebonisch. Tegenover deze OostToradja'sche Bergtalen staat het Bare'e eenigszins zelfstandig, als 0.-Tor. Laagland-taal. Zie
verder het artikel TORADJA'SCHE TALEN.
De Toradja'sche talen (0. en W.-Tor. talon to

43

zamen genomen) staan tusschen de talon der
Makassaarsch-Boegineesche en 1VIandarsche
groep on die der Philippijnsche groep, en naderen
meer de Makassaarsch-Boegineesche. Toch staat
het Bare'e nog op vrij grooten afstand van het
Makassaarsch on het Boegineesch; het klankstelsel van het Bare'e is meer verzwakt dan dat
van het Mak. on Boeg. In den woordenschat is de
overeenstemming met het Mak. en Boeg. vrij
greet, doch de veelvuldige klankovergangen
maken dat de Makassaren en Boegineezen en de
Toradja's elkaar in 't algeraeen niet verstaan.
De woordenschat van het Bare'e is zeer uitgebreid.
Het Bare'e heeft een zeer rijke letterkunde,
die totnogtoe steeds mondeling is overgeleverd,
daar de Toradja's goon letterschrift bezitten.
De proza-letterkunde bestaat uit raadsels en
verhalen; sommige raadsels zijn in rijm en maat,
en van de verhalen zijn ook dikwijls grootere
of kleineno gedeelten in vers gebracht ; deze worden bij de voordracht steeds gezongen. Zeer belangrijk zijn de Dierenverhalen, vooral die waarin
de nggasi (spookaap, Tarsius fuscus) de held is.
De dichterlijke letterkunde van het Bare'e
kan men in 5 groepen deelen : de letterkundige
poezie, de danspoezie, de krijgspoezie, de godsdienstige poezie, en de kinderpoezie.
BARISAN. Van baris = exerceeren. Naam van
min of meer geregelde, bewapende inlandsche
hulpbenden, die in tijden van oproer als anderszins door Inlandsche vorsten of grooten werden
opgericht om de rust to helpen herstellen. Thans
dragen dozen naam nog de in gewone tijden
buiten het leger staande gewapende inlandsche
korpsen op Madoera.
BARISAN-GEBERGTE. Zie SUMATRA (G ebergten).
BARITO. Grootste rivier van Zuid-Borneo.
Zie BORNEO IV. E.
BARLERIA PRIONITIS L. Acanthaecae. Daoen landak (MAL.). Landep of Godong lands%)
Veel gekweekte heester met gele bloemen en tot doornen vervormde schutbladeren.
Is een zeer bekend inlandsch geneesmiddel: wegen.s het hooge kaligehalte van de jonge bladeren
en stengeltoppen vooral als diureticum gebruikt.
BAROEMOEN. Rivier, in de afd. Padang
Sidimpoean van de res. Tapanoeli ontspringende.
Zie PANE.
BAROENG (NOESA). Een bergachtig eiland
in den Indischen Oceaan, even buiten de baai vaii
Poeger en bezuiden de grens tusschen de residenties Pasoeroean en Besoeki, tot welke laatste
het gerekend wordt administratief to behooren.
In tegenstelling met de andere kusteilanden van
Java is N. Baroeng niet topographisch opgenomen. Het eiland is met dichte wouden bedekt.
Het eiland wordt in den 0. moesson door
vogelnestplukkers bezocht, maar is overigens
onbewoond. De grond wordt door de inlanders
als „gewijd" beschouwd.
BAROES. Onderafd. van de afd. Bataklanden
van de resid. Tapanoeli, met gelijknaraige hoofdplaats aan zee op de W.kust van Sumatra, gelegen op 2° N.B., aan de monding van het riviertje Batoe Garigis. De afd. omvat drie koeria's
(districten), nl, Baroes, Sorkam-rechter-, en
Sorkam-linkeroever on een groot aantal zoogenaarade „landschappen". De uitvoer van Baroes
bestaat uit benzoe, gsetah-p6rtja, rotan, buffel-
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huiden en vroeger vooral kamfer (die daarom
door de inlandsche handelaren kapoer Baroes
is genoexnd), welke voornanlelijk uit de onmiddellijk achter Baroes liggende Bataklanden word
verkregen. Thans beteekent de uitvoer van kamfer weinig of niets meer. De hoofdplaats (ult.
1914 aantal inwoners 1213) is van weinig belang.
Baroes was reeds bij de Arabische zeevaarders
onder den naam van Fansoer als het kamferland
bij uitnesnendheid bekend.
BAROMBONG. Makassaarsch dorp, in de buurt
waarvan het Bongaaisch tractaat (zie aldaar)
werd gesloten.
BARON SAKENDER.
Zie SAKtNDtR
(BARON).
SOEND.). Zie MANGLIA.
BAROS
BARRIERE-RIFFEN. Zie AT OLLEN EN
BARRIERE-RIFFEN.
BARROE. Boegineesch landschap aan de
Westkustvan Celebes, geschat op een oppervlakte
van ± 157.5 K. M2, ten N. van Tanette, ten
W. van Soppeng en ten Z. van Soppeng ri Adja.
Het grootste gedeelte van het land wordt ingenomen door bergreeksen van 900 tot 1000 M.,
die grootendeels met oerbosch bedekt zijn, Het
± 45 K.M2. groote westelijk gedeelte is vlak en
grootendeels met rijst bebouwd. De bevolking,
die op 10.700 zielen geschat wordt, kan in gewone tijden voldoende in liaar behoeften voorzien door landbouw, vischvangst en het kappen
van timraerhout. Het bestuur van Barroe, dat
door de Korto Verkiaring aan, het Gouvernement
gebouden is, berust bij vorst, die den titel
van Aroe Baum voert, bijgestaan door een
Hadat (zie op dat woord); de overgroote meerderheid der bevolking behoort tot de To Barroe,
die zich in karakter, taal en gebruiken niet of
weinig onderscheiden van de gewone Boegineezen. Verder heeft men er een honderdtal To Ala,
die nu in de kampong Samoeda E onder een eigen
hoofd vereenigd wonen en de To Letta, die nu
eveneens in een kampong vereenigd in de vlakte
wonen. De geheele bevolking belijdt den Mohammedaanschen. godsdienst.
BARROE. Onderafd. der tot het golly. Celebes
en Ond. behoorende afd. Pari-Pari onder een controleur of gezaghebber net standplaats Soempang Binanga E. Zij oravat de landschappen
Tanette, Barroe en Sopeng-ri-Adja.
BASIR. Mannelijke Sjamarien onder de Dajaks van de Z. en 0.-afd. van Borneo.
BAS(S)AP. Zwervendo Dajakstam in ZuidOost-Boeloengan. Zie POENAN.
BASTIAANSZ (CORNELIS) ook wel Sebastiaensz genoemd. Bekend zeevaarder, die aanvoerder was van den scheepstocht der Zeeuwen
in 1601 ondernomen, welke o. a. Atjeh bezocht
en daar een good onthaal vond.

BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. Zie bij PETROLEUM.
BATAHAN. Rivier op Sumatra's Westkust,
ontspringende op do W.-lijke helling van den
Tar Si Binoerang; zij valt ten Z. van Natal, bij
de eveneens B. genoerade strandkampong in zee.
BATAKSCH INSTITUUT. Zie INSTITUTEN.
BATAKLANDEN. LandTheschrijving.
Administratief verstaat men onder Bataklanden
een afd. (hoofdplaats Taroetoeng) van de residentie Tapanoeli, omvattende de voigende zes
onderafdeelingen : Silindoeng, Hoogvlakte van
Toba, Toba, Baroes, Samosir en Dairilanden

met de respectieve hoofdplaatsen Taroetoeng'
Si Borong-Boron g, Balige, Baroes, Pangoeroean'
(voor Dairi-landen wordt geen hoofdpl. opgegeven; (zie ook TAPANOELI, en BATAKS). In
geographischen zin omvat het begrip Bataklanden heel wat moor, namelijk de bovenstreken
van de inlandsche rijkjes Langkat, Deli, Serdang,
Asahan, de geheele Karo-hoogvlakte, de bovenstreken van Batoe Bara tot aan. het Tobameer
en verder geheel Tapanoeli, behalve de eilanden
en de kuststrook der afdeeling Natal en Batang
Natal.
De Bataklanden liggen dus tusschen ongeveer
1/2°-3 1/2° N.B. en ± 97°40/-100°10' O.L. van
Greenwich. Verreweg het grootste stuk (omstreeks 38.500 K.M. 2 ) valt binnen de residentie
Tapanoeli, de rest behoort tot het gewest Oostkust van Sumatra.
De kern van de Bataklanden wordt gevormd
door eon uitgestrekt hoogland, dat voor het
grootste deel den naam hoogvlakte verdient en
aan alle kanten het Tobameer (906 M. boven den
zeespiegel) omringt. Door, incest Z.0.—N.W.
loopende, bergketenen, die vele vulkanen dragon,
wordt het hoogland in eenige afzonderlijke plateaux verdeeld nl.: I. Do groote Karo hoogvlakte,
II. Do Timoer hoogvlakte, III. Do Pakpak- of
Dairi-landen en IV. De Toba hoogvlakte.
Zeer verschillend van dit, het noordelijk deel
der Bataklanden kenmerkend, stelsel van hoogvlakten is het zuidelijk gedeelte, dat in hoofdzaak bestaat uit even wijdig loopende gebergten,
die eon zeer smalle vallei, vroeger grootendeels
een langgerekt meer, insluiten. Doze vallei bestaat
uit : lo. de vallei van den Batang Toroe, 2o. do
vallei van de Batang An gkola en de Batan g Gadis
(zie ook PADANG LAWAS). De vallei van de Batang Gadis wordt ten Z. afgesloten, deels door
hooggebergte, deels door een kaal, golvend heuvelland, beide de grens vormende tusschen do
Bataklanden en de Minangkabausche landen.
Uit doze algemeene bescbijving wordt reeds
duidelijk hoe moeilijk toegankelijk de Bataklanden zijn, en dit verklaart weer de groote
afzondering dier streken, van welke sommige
eerst in de laatste jaren toegankelijk zijn geworden.
De hoogvlakten trekkers steeds meer de aandacht van de Europeesche ondernemingen. Vooral de zachte hellingen van bet landschap Siantar
(zie aldaar) schijnen uitstekend geschikt voor
den aanplant van fijnere theesoorten. Veelbelovende resultaten zijn tevens verkregen met
aanplant van kina en robustakoffie, terwijl rubber ondernemingen zich uitbreiden.
Laat men een groot aantal kleine on weinig
belangrijke rivieren buiten beschouwing, dan
wordt het water der Bataklanden door een zes-tal
groote stroomen naar de zee afgevoerd nl. de
Bampoe (vulg. Waxnpoe) in Langkat, de Asahan-rivier (afwatering van het Toba-meer) in
Asahan en de Pane- Bila rivier (ontstaande uit
de Pane en Baroemoen eenerzijds, de Bila-rivier
anderzijds); doze 3 vallen in de str. van Malaka;
voorts de Batang Toroe, de Batang Gadis on de
Batang-Natal die in den Ind.Oeeaan uitmonden.
Voorts zijn er nog twee groote rivieren, die een
deel van het water uit de Bataklanden ontvangen
nl. de Singkel-rivier, en de Rokan.
Voor nadere bijzonderheden betreffende bergen, rivieren, klimaat, on bestuur zie men TA-

BATAKLANDEN—BATAKS.
PANOELI en OOSTKUST VAN SUMATRA.
Voor bevolking zie het art. BATAKS.
BATAKS. Onder dezen naam verstaat men een
yolk, dat het Zuidelijk deel van de Noordelijke
helft van Sumatra bewoont, en wel bijna het
geheele gewest Tapanoeli en een groot deel van
het gewest •0ostkust van Sumatra. Naar de verschillende dialecten worden de Bataks gewoonlijk
in de volgende groepen verdeeld : de Karo-Bataks ten N. van het Toba-meer, en in de bovenstreken van Langkat, Deli en Si5rdang („de Doesoen"); de Pakpak-Bataks en de eigenl. DairiBataks, ten W. van het meer, de Toba-Bataks, de
talrijkste groep (± 400.000 zielen) in het centrale Batakland, de Angkola Bataks in Angkola;
Sipirok enz. Mandailing-Bataks in Gr. en Kl.
Mandailing enz. Het totale aantal Bataks kan op
3/4 mill. geraamd worden.
Behalve in taal, verschillen deze onderscheiden
groepen der Bataks ook in zeden,gewoonten en
rechtsopvattingen. Deze verschillen raken echter
meer kleinigheden on kunnen beschouwd worden
als afwijkingen in de toepassing van over het
geheel dezelfde grondvoorstellingen en -beginselen. Vroeger werd bij de beoordeeling van de
beschaving der Bataks te veel nadruk gelegd op
het menscheneten. Dat kannibalisme van ouds
voorkwam, blijkt uit onderscheidene oude berichten van Arabische en andere reizigers. Dat
het zich in enkele afgelegen streken heeft staande
gehouden tot nog in de eerste jaren van de 20ste
eeuw is ook bewezen. Maar evenzeer is gebleken,
dat de gevallen took betrekkelijk zeldzaam waren
En van althans een der groote staramen, de KaroBataks, weet men met zekerheid, dat reeds in het
begin der 19e eeuw dit gebruik daar onbekend
was. Voor hun beschaving hebben de Bataks veel
te danken aan de Hindoe's of Hindoe-Javanen.
Zonder in al te kleine bijzonderheden of te
dalen, volge hier een overzicht van het voornaam
ste, dat op de leefwijze, de zeden en gewoonten,
de inrichting der maatschappij enz. betrekking
heeft.
De Bataks wonen bijna overal in vaste dorpen,
vroeger, vooral in Toba, versterkt met zware
aarden wallen. Behalve woonhuizen treft men in
elk dorp steeds tal van kleine gebouwtjes aan,
die voor het bewaren van rijst dienen en gewoonlijk ook gelegenheid bieden voor het bijeenkomen
van jongelieden. Al de gebouwen staan op palen
3 tot 6 voet boven den grond.
In de kleeding doet zich hoe langer hoe meer
vreemde, zoowel Westersche als Maleische, invloed gevoelen; vooral geldt dit de kleeding
der mannen. Hoofdbestanddeel van de kleeding
is het lange om de lendenen geslaged en tot op
de voeten afhangende kleed. Ter bedekking van
het bovenlijf volstaat men nog dikwijls met een
eenvoudigen omslagdoek. Kenmerkend voor do
Karosche vrouwen en meisjes zijn de zware liervormige zilveren oorversiersels; het gewicht van
doze zware dracht wordt hoofdzakelijk door den
hoofddoek, die er tusschen geklem.d is, gedragen.
Onder de sieraden moeten nog genoemd worden vingerringen, arm- en polsbanden, oorhangers, halskettingen, snoeren om het kapsel enz.
Onder de middelen van bestaan neemt de
landbouw, met name de rijstcultuur, de voornaamste plaats in. Op de Karo-hoogvlakte wordt
in de laatste jaren, op initiatief van het Bataksch
Instituut, de aardappelteelt een volkscultuur.
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Als tweede gewas wordt veel mais verbouwd; dit
vooral in Padang Lawas. In Sipirok, Pakantan
laatstelijk ook i i Toba is de koffiecultuur va
beteekenis. Anders cultuurplanten, als indigo,
tabak, suikerriet enz. worden slechts voor eigen
behoefte verbouwd
Een tweede belangrijk middel van bestaan is
de veeteelt. Beroemd zijn de Bataksche paarden,
vooral van de Karohoogvlakte. Veel paarden
viadt men voorts op Samosir en op de Tobahoogvlakte. Buffels en andere rundereA zijn op
de hoogvlaxten ook vrij talrijk, maar het veeland
bij uitnem.endheid is Padang Lawas.
Jacht en vischvangst beteekenen weinig. Het
verzanaelen van boschproducten, in den laatsten
tijd ook het aanplanten van rubber- en bz ,,nzoeboomen, is voor sommige streken (Pakpaklanden,
Boven-Baroes enz.) van vrij veel belang. Karafer,
waardoor de strekeo. boven Baroes vroeger beroemd waren, wordt thans weinig racer verzameld. Als andere bronnen van inkomsten. noemen wij nog smeden, timmeren, het waken van
aardewerk, het weven.
De handel bepaalt zich nog in hoofdzaak tot
binnenlandschen handel op de markten, die gewoonlijk om de week op vaste plaatsen gehouden
worden.
Het geheele Bataksche yolk bestaPt uit een
groot aantal genealogisehe eenheden, aangeduid
door het woord marga of merga, waaronder zoo
wel groote eenheden, zoogenaamde „stamraen."
als kleinere, „geslachten.", „families" verstaan
worden. De vaderlijke afstamming geeft in
dozen den doorslag.
Het huwelijk in de marga, soms op to vatten
als groot „stamgeheel" soms als „geslacht", is verboden en geslachtelijke omgang tusschen man en
vrouw van een marga geldt als bloedschande,
waarop een zware straf staat. Het Bataksche
huwelijk is een koophuwelijk. De koopsom voor
de vrouw heeft verschillende benamingen, die
meestal in haar beteekenis sam,enhangen met hot
begrip „koop". Door dien koop wordt de vrouw
eigendom van den man en in zekeren zin ook van
den scam, waartoe haar man behoort, zoodat ze
bij den dood van haar echtgenoot niet vrij is to
hertrouwen met wien ze wil. Gewoonlijk vervalt
ze aan een brooder of een neef (leviraatshuwelijk)
en zoo de rechthebbende geen lest heeft haar to
huwen, blijft toch op hem de onderhoudsplicht
rusten.
Op het punt van erfrecht spreekt is eon opzicht de adat zeer duidelijk: vrouwen en meisjes,
zelve „bezittingen" zijnde, kunnen niet erven.
Toch is de praktijk vaak milder dan de theorie.
De godsdienst der Bataks was van odds een
heidendom, dat men tegenwoordig veelal aanduidt met den naam animisme, hoewol dit woord
slechts een deel der verschijnselen op godsdienstig gebied omvat. Daarnaast on er mee verbonden staat nog een complex van opvattingen, die
men spititismo kan noemen, terwijl in de derde
plaats ook een voroering van „godheden" in den
meest gebruikelijken zin van het woord voorkomt. Voor wie uitvoerig kennis wil neraen van
den „godsdienst" der heidensche Bataks words
verwezen naar het work „die Religion der Batak"
door Joh, Warnock. Overigens moot worden opgemerkt, dat het Bataksche heidendom van allo
kanten aari het afbrokkelen is door den zich gestadig uitbreidenden invloed van regeering, zen-
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ding en Islam, , en daarom weldra tot het verleden
zal behooren. Het zuidelijk deel der Bataklanden
is reeds bijna uitsluitend Mohammedaansch, het
central° deel overwegend christelijk; Samosir,
de Dairilanden, de Simeloengoensche streken en
het Karoland zijn nog bijna geheel heidensch,
maar de zending (zie ZENDING) is ook Kier
reeds met vrucht werkzaam. Toch zullen ook bij
aanneming van Christendom of van Islam, nog
lang onderscheidene, van oorsprong heidensche
gebruiken in stand blijven bij verschillende gebeurtenissen in het dagelijksch levee (huisbouw,
rijstbouw, eqz.) en bij belangrijke voorvallen in
'sraenschen bestaan (geboorte, huwelijk enz. enz.)
Onder de plechtigheden nemen eon zeer bijzondere plaats in de gebruiken in verband staande met de lijkbezorging. be gewone wijze van
lijkbezorging is begraving. Bij sonamige Karostammen (de Simbirin g) komt lijkverbranding
voor. In bet Zuidelijk Batakland hebben de begrafenisgebruiken den invloed van den Islam
ondergaan. Op Samosir komt voor het bewaren
van doodsbeenderen in groote steenen kisten,
ook in een soort van urnen. In de christelijke
streken van Toba vindt men in den laatsten tijd
zeer veel gepleisterde graven met opschriften
in min of meer Westerschen trant.
Gelijk boven reeds word opgemerkt, hebben
zending en onderwijs zeer veel resultaat onder de
Bataks gehad. Over geheel Sumatra en ook in
andere deelen van Indio vindt men thans Bataks,
die als onderwijzers, inlandsche artsen, opnemers,
opzieners, onderwijzers, inlandsche artsen., sehrijvers enz. enz. een goeden naam hebben. Voor de
toekomst mag onder goede leiding van dit yolk
veel worden verwacht.
Voor de literatuur over de Bataks, worde verwezen naar „Litteratuur-overzicht der Bataklanden", door M. Joustra (Leiden 1907) en naar
den „Batakspiegel" (uitgaven van Bataksch Instituut, no. 3 Leiden 1910) en het le on 2de supplement Leiden 1913 en 1916), waar een vrijwel
volledige opgaaf wordt gevonden.
BATAKSCH. Een algemeene Bataksche teal,
zij het met kleine plaatselijke verschillen, bestaat
niet, wel echter een talen- of wil men, dialectengroep; waarin men duidelijk een 5-tal dialecten
kan onderscheiden, nl. lo. het Karoosch, 2o. het
Pakpaksch (of Dairisch), 3o. het Simeloengoensch (Timoersch), 4o. het Tobaasch en 5o.
het Angkolaasch-Mandailingsch; zij kunnnen in
verband met het klankstelsel en de spraakkunst
onder twee hoofdgroepen worden samengevat,
de Dairische (1 en 2) en de Tobasche groep
(4 en 5); het onder 3o. genoemde dialect staat
min of meer op de grens.
Het schrift, waarmede de Bataksche dialecten
geschreven werden voor men. 0.1S Latijnsch schrift
kende en leerde gebruiken, is blijkbaar een zeer
vereenvoudigd Voor-indisch schrift; in dit schrift
zijn geschreven de zoogen.aamde wichelboeken
die de bronnen zijn voor de kennis der datoe's of
goeroe's (wichelaars, medicijnmeesters, enz. enz.).
Feitelijk is dit de eenige geschreven letterkunde
der Bataks. Van veel meer belang voor de kennis
des yolks is echter de ongeschreven letterkunde,
die bestaat uit in den mond des yolks voortleven.de verhalen, raadsels, spreuken, versjes enz.
Voor verdere bijzonderheden zie de literatuur,
opgegeven in de groote Encycl.
BATAM - of BATTAM-ARCHIPEL. Eilanden-

groep, aldus genoemd n.aar het hoofdeiland Batam, en begrensd ten N. door straat Singapoer,
ten 0. door straat Riouw, ten Z. door straat
Dempo en het gedeelte van straat Doerian, dat
loopt tussehen Doerei en den vasten wal van
Sumatra, en ten W. door straat Doerian. Hij
bestaat uit tal van eilandjes, deels bewoond, die
verschillende groepen vormen naar de hoofdeilan.den genoemd: de Batam-Bolanggroep; de
R6rapang-Galanggroep; de TjOmbolgroep; de
Soegie-Moro-groep en de Salar-Doereigroep. Zie
TANDJOENG-PINANG, KARIMON, RIOUW
EN ONDERHOORIGHEDEN, ORANG LAUT
on ORANG DARAT.
BATAN ME. Zie MIS OOL.
BATANG. Oostelijkste afd. en regentschap van
de res. Pekalongan, met gelijkn. hoofdplaats (die
ult. 1905 16.360 inw. telde, w.o. 26 Eur. en 1582
Chin.), verdeeld in twee controle-afd., el. Batang
met de distr. Batang en Bandar, en Soebah met
de distr. Soebah en Bawang. De bevolking was
in 1905 246.000 zielen stork, waaronder 130 Europeanen en 1850 Chineezen.
BATANG. Op Sumatra, voornl. in het middengedeelte, een algemeene benaming voor stroom,
rivier; waar verschillendo geogr. namen niet
hieronder voorkomen, zoeke men op 't na B.
volgende woord.
BATANG ALAI. Zie BARABAI.
BATANG ASAI. Zie TeMB6SI.
BATANG GADIS. Rivier, ontspringende op
den berg Kalaboe op de grens van de Padangsche
Benedenlanden en Tapanoeli op Sumatra en
even benoorden 1° N.B. in zee vallend.
BATANG HARI. Zie SUMATRA (r i v i e r e n.)
BATANG HARIDISTRICTEN, onderafd. der
afd. Tanah Datar, res. Sumatra's W.-kust, bestaande uit de districten Batang Han en Kota
Besar. Het district Batang Hari bestaat uit wat
men vroeger begreep onder de „onafhankelijko
Batang Hari districten" en werd 1905 door het
Gouv. onderworpen. Het district Kota Besar is
het vroegere onafhankelijke landschap Kota Besar; doze streek word op verzoek der hoofden en
bevolking gedeeltelijk in 1906, gedeeltelijk in
1913 bij het rechtstreeks bestuurd gebied in gelijfd. De geheele bevolking in doze onderafd. bedraagt ternauwernood 12.000 zielen, die echter
door hun isolement in de onmetelijke wouden
tal van eigenaardigheden hebben behouden;
waar merkwaardig genoeg hebben de Hindoe's
nog voor zij op Java kwaraen doze landen reeds
bezocht, hetgeen tal van beelden en steenen aantoonen.
De raiddelen van bestaan zijn landen tijd zeer
primitief geweest, maar Loch toereikend om de
bevolking tot betrekkelijke welvaart to brengen,
niettegenstaande de zware lasten, welke de vele
hoofden haar vaak oplegden.
BATANG KAPAS. Zie SAPOELOEH BOEAH
BANDAR.
BATANG KWANTAN.Zio SUMATRA (r i vi ere n).
BATANG-LOEPAR. Naani, die wel gegeven
wordt aan een deel van het gebergte op de grens
van de Wester-afdeeling van Borneo met Serawak. Op dit gebergte ontspringt de gelijknaxnige
rivier, die in N.W.lijke richting door het gebied
van Serawak stroomt. De inheemsche bevolking
aan den N.lijken voet van dat gebergte on in het
stroomgebied van die rivier noerat men Batang-
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Loepar Dajaks. Een deel dier Dajaks beeft zich

op Nederlandsch grondgebied in de Westerafdeeling van Borneo nedergezet, boven het uitgestrekte merengebied, dat ten N. van de Kapoeas gelegen is. Z ij waren beruchte koppensnellers ; maar ofschoon thans nog wel door enkelen sneltochten worden ondernomen, hebben de
geregelde snelpartijen opgehouden.
BATANG NILA. Voorn.ame rechter-zijrivier
der Kampar. Zie KAMPAR-RIVIER.
BATANG TOROE of TARO. be grootste
van de aan de W.zijde van Sumatra,uitmondende
rivieren, ontspringende even bez. het Tobaraeer in de res. Tapanoeli. Zij vormt de afwatering van het grootste deel der Toba-hoogvlakte, on vele zijrivieren, die van den waterscheidenden rug komen, sturen hun water langs
de Batang Toroe naar den Ind. Oceaan. Bij de
hoofdplaats Batang Taro of Toroe, eon welvarende plaats aan den rijweg van Padang Sidimpoea.n
naar Sibolga, heeft zij het gebergte verbroken,
maar een veel sterker verval gekregen, dan in de
bovenlanden.
BATANG - TOROE- DISTRICTEN. Zuidelijkste
stuk van de afdeeling Sibolga en Batang Toroedistricten van de residentie Tapanoeli.
BATARA GOEROE. Onder deze benaming
(Sanskrit: bhattara goeroe „eerwaardige of goddelijke leermeester", — de Heer of God leermeester) wordt bij vele stammen het hoogste
opperwezen vereerd — in den regel dezelfde als
ciwa. Zie cIWATSME.
BATAVIA. Residentie aan do noordkust van
West-Java, met een oppervlakte van 11.660
K.M. 2, een bevolking van 2A 10.000 zielen, waarvan 14.000 Europeanen, 93.000 Chineezen, 3000
Arabieren en andere vreemde Oosterlingen en
ongeveer 2 millioen Inlanders. Zij grenst ten N.
aan de Java zee, ten 0. aan Cheribon en de
Preanger-Regentschappen, ten Z. aan de Preanger-Regentschappen, ten W. aan Bantam
De res. bestaat nit twee hoofddeelen: de laagvlakte in het N., het bergland in 't Z. In de eerste
zijn twee soorten van landschapte onderscheiden :
een vlak land van grijze klei aan de zee, zonder
rivierdalen ; daarachter een hellend land, door de
rivierdalen in breede, platte ruggen verdeeld,
meest met een roodachtige verweeringskorst.
De voornaamste producten der vlakte zijn
rijst en klappers; en rijst zoowel als copra worden
uitgevoerd. De bevloeiing der sawahs laat in de
raeeste streken veel to wenschen over.
Het bergland bestaat uit vier deelen, twee oudvulkanische en twee grootendeels jong-vulkanische, om beurten, van W. naar 0. gelegen. De
eerste vertoonen geen kratervormen meer en bestaan uit steile ketens met diepe dalen ; de laatste
hebben meerendeels de zachte vormen der glooiende vulkaanmantels.
De beide eerste met koffie-, thee - en cacaotuinen op de berghellingen en daar beneden sawahs; on gedeeltelijk good bevolkt, vooral de
hoogvlakte van Tjiseroewa ten N. van den Gede;
de beide laatste minder bevolkt, behalve in de
vruchtbare dalen van Tji Beet, Tji Pamingkis en
Tji Koendoel, en het terms aan de buitenhellingen van Boerangrang, Tangkoeban Prahoe en
Boekit Toenggoel. Voornaamste rivieren. de
Tji Doerian,. de Tjisedane, Tji-angke, Tji-Liwoeng, Tji-taroera, Tji-larnaja en Tji-asem.
De inlandsche bevolking van dit gewest is van
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Soendaneeschen oorsprong, maar de hoofdplaats,
gedurende bijna 3 eeuwen de rendez-vous plaats
van bijna alle Zuid- en Oost-Aziatisch, volken en
van verscheidene Europeesche nation, is van zoo
gemengden aard, dat men haar bijna geen nationaliteit meer kan toekennen. De daar gesproken
taal, het zoogenaamde Bataviaasch Maleisch, is
eon lingua franca, die van het eigenlijke Maleiseh
in vele opzichten verschilt.
Behalve op de hoofdplaats, waar de kleinhandel
het hoofdmiddel van bestaan der inlandsche bevolking is, zijn de landbouw en langs de kusten de
visscherij de voornaamste bestaansmiddelen. Het
grootste gedeelte van het gewest bestaat uit
particuliere landerijen. Zie PARTICULIERE
LANDERIJEN bewesten de Tjimanoek.
Over de spoor- on tramwegen, die door het gewest loopen, zie SPOOR - EN TRAMWEGEN.
Tot de res. Batavia behooren een groot aanral kleine koraaleilandjes, nl. de Duizend - eilanden (zie aldaar), de Hoorn- on Agnieten-eilanden,
die door visschers bewoond zijn, evenals Menscheneter on Groot - on Klein - Kombuis; on de
eilandies in de baai van Batavia.
BATAVIA. Hoofdplaats van het gewest van
dien naam en zetel van het bestuur van Nederlandsch Oost-Indio. Ligt op 106° 48' 7".5 O.L.
en 6° 7' 36".6 Z.B.
Wording en geschiedenis. Ten
Oosten van Bantam, aan de monding der Tjiliwoeng, lag in het begin der 17e eeuw een vrij belangrijke negorij, welke destijds den naam Djakarta of Djakatra droeg, zetel van een min of
meer van den Vorst van Bantam afhankelijken
Pangeran. Van hem verkreeg G.-G. Both in 1611
afstand van een stukje grond; in 1618 plaatste
Coen er eon bezetting van 24 man; zijn plan was,
later daar een fort to doen bouwen. Daarin word
de bezetting onder Van den Broecke fel bestookt
door Engelschen en Djakatranen ;in 1619 ontving
het fort tijdens het beleg den naam Batavia. In
Mei van hetzelfde jaar veroverde Coen met een
1000-tal strijders de verdedigingswerken der
Djakatranenn en legde hun stad in de arch. De
naam Batavia word door Bewindhebbers gehandhaafd en de plaats aangewezen als de zetel
van het gezag in Oost-Indi6. In 1628 en 1629
had de stad de aanvallen to verduren van Javaansche legers uit Mataram; nadat deze aanvallen waren afgeslagen hadden er geen van
Bantamsche of Javaansche zijde meer plaats.
De stad breidde zich weldra aan beide oevers der
Tji-Liwoeng uit on had reeds in het einde der
17de eeuw de uitgebreidheid en het karakter
verkregen, dat ze tot aan het einde der 18e eeuw
heeft behouden. Afgaande op de vele bescbrijvingen en afbeeldingen, van de stad Batavia verschenen, mag worden aangenomen, dat zij het
voorkomen had van een Nederlandsche stad, met
aan elkaar gebouwde woningen, die uftwendig
veel overeenkomst hadden met de huizen in het
vaderland zonder de galerijen of waranda's dus
van de woningen, die na de 18de eeuw in de
uitgelegde buitenwijken, Noordwijk, Rijswijk,
Weltevreden, Koningsplein e. a. worden gebouwd
In den loop der 18de eeuw breidde de stad zich
naar de W.- en de 0.-zijde buiten de vestingwallen uit ; meer en meer vestigden zich de welgestelden aan de lanen on wagon, die naar buiten
leidden en deden• daar landhuizen bouwen.
Daarentegen word de stad meer on meer bevolkt

48

BATAVIA—BATAVIA (BAAI VAN).

door Chineezen, wier woonplaats ook voor een
deel buiten. de omwalling was.
Tegen het einde der 18de eeuw ontvloden de
inwonenden steeds meer de oude stad, om zich to
vestigen in de buitenwijken, Noordwijk, Rijswijk
en Weltevreden ; de toenemende ongezondheid
dreef hen, die het doer konden, naar buiten.
Het. was de G.-G. Daendels, die aan het voortbestaan van de stad, als zetel der Regeering
voor goed een eind maakte, door oprichting van
het bekende „Paleis" of „Groote Huis" aan het
Waterlooplein. op Weltevreden, eerst ()rider G.- G.
du Bus voltooid en in gebruik genomen,.
Het tegenwoordige Batavia.Het
gAied van het tegenwoordige Batavia (de oude
Stad met de Voorsteden of buitenwijken) heeft
een oppervlakte van 125 K.M. 2 en wordt bevolkt
door ruim 162.000 inwoners, waarvan 18.000
Europeanen, 100 Japanners, 115.000 Inlanders,
30.000 Chineezen on 2000 ander() vreemde Oosterlingen (hoofdzakelijk Arabieren).
Sedert 1 April 1905 is de hoofdplaats Batavia
een „Gemeente?', sedert kort met een eigen
Burgemeester, Het grootste gedeelte van de Gemeente bestaat uit perceelen, die in vollen eigendor° zijn afgestaan. Een niet onbelangrijk gedeelte van het gebied der Gerneente Bata via,
voornamelijk doch niet uitsluitend dat gelegen
buiten de bebouwde kom, wordt ingen.omen door
zie aldaar.
zgn.. particuliere landerijen
Administratief is Batavia verdeeld in 2 districten : Batavia on Weltevreden, en 6 onderdistricten met name: Tandjong-Priok, ManggalAsar,
Pendjaringan., Tanah-Abang, Gambir on Sonen.
De hoofdplaats bestaat uit 1°. de zgn. oude stad
met aaneengesloten bebouwing, 2°. het gedeelte
van de nieuwe stad Weltevreden, dat meer on
meer het karakter van winkelbuurt on kantoorwijk aanneemt, en 3°. het meer zuidelijk gelegen
gedeelte, doorloopnid tot on aansluitend aan de
bebouwde kom van de gerneente Meester Cornelis,
dat als woonwijk dienst doet.
De oude stad vertoont thans nog zeer duidelijk
de sporen van haar ontstaan in den compagniestijd. Men waant zich sorawijlen in. een Hollandsche binnenplaats met hare grachtjes on ophaalbruggen. De gebouwen zijn oud en hebben grootendeels een vervallen voorkomen.
Oud-Batavia is grootendeels een onooglijk
saraenstel van grachten, pleinen, stegen on sloppen. De breeders grachten (w.o. de beroenade Kali
beisar) on straten vertoonen de gevels van groote
kantoorgebouwen, Welke in de laatste jaren weer
on meer vernieuwd worden. De Javasche Bank
bouwde zelfs een indrukmakend nieuw bankgebouw. Daarnaede is tevens een ein,de gemaakt aan
het streven om de kantoorgebouwen, to verplaatsen naar het hooger en betergelegen Weltevreden;
Oud-Batavia blijft dus kantoorstad, gelegen to
midden van de handels- en woon wijken voor
Arabieren on andere Oosterlin.gen,
zoomede uitgebreide Inlandsche kampongs. Door
de slechte watertoe- en afvoer verkeeren die wijken on kampongs in een toestand van vervuiling
zijn ze haarden van ziekten,. De ongezondheid
van oud-Batavia is spreekwoordelijk; het heette
in den corapagniestijd „het graf der Hollanders".
Afdoende verbet,,, ring is in het afvoerstelsel der
stad nooit gebracht, al zijn de noodige plannen
ontworpen., eerst onlangs in 1913 is op aandringen van den gemeenteraad een begin van uit-

voering gegeven aan een meer cmvangrijk assa
neeringsplan, waardoor wellicht Batavia haar
slechte reputatie zal kunnen verliezen.
De door Daendels gestichte z.g. bovenstad
ie Weltevreden, met de winkelbuurten Rijswijk
en Noordwijk; men. vindt er het paleis voor den
G.-G. (het voor officieele recepties bestemde), het
Koningsplein met het voor woning bestemde
paleis, het Wilhelminapark, het Waterlooplein
met het „Groot° Huis" of „Paleis", het Hertogspark met het gebouw voor den Volksraad, vroeger het paleis van den Legercoramandant ; enz.
De mooie, drukke, met zware boomer beplante
verkeersweg van het Waterlooplein naar MeesterCornelis langs Sonen, Kramat en Salemba verliest haar karakter van buitenweg met ruime
buitens en krijgt het aanzien van een dorpsstraat,
on zoo verdwijnen ook elders de groen.e erven,
welke aan Weltevreden het aangename, rustige .
kartevnuisdl.Eenchpig
van de laatste jaren net wel toekonist is de
nieuwe villawijk Nieuw Gondangdia. De Inlandsche bevolking, door deze bouwwoede uit
hare kampongs verdreven, vindt slechts met toenemende moeite een onderdak in gebrekkige woningen. Een modelkampong, gelegen tusschen beneden- en bovenstad, most in de behoefte voorzien. Vermeldenswaard zijn nog de Opiumfabriels
on het vroegere Gymnasium Willem III (thans
Koning Willem Illschool), de Prins Hendrik- on
Koningin Wilhelminascholen, het Logegebouw,
de Lands-Koepokinrichting, tevens „Instituut
Pasteur", het Komediegebouw, de Societeit
„de Harmonic)" on de Militaire Societeit „Con.
cordia".
Als kerken vindt men in de benedenstad cis
zgn. Portugeesche kerk, de groote Willemskerk
en de nieuwe of Haantjeskerk, on do Kwitangkerk der Chr. Gereform. Dit zijn Protestant.
sche kerken. De Katholieke kerb staat aan het
Waterlooplein, terwijl de Arm.eniers een eiger
klein kerkje hebben aan den Zuid-Westhoek var
het Koningsplein. Een Engelsch kerkje staat of
Parapatan. De Mohammedaansche moskeeer
zijn in de benedenstad, evenals de Chineesch(
tempels.
Onder de ziekenhuizen m,oeten worden ge
noemd het Militair Hospitaal, het stadsverbanc
voor Inlanders in de benedenstad, dat evenwe
zal worden verplaatst naar de grens van Meeste
Cornelis, en als particuliere inrichting het zieken
huis op Tjikini naast den Planten- on Dierentuin
Voor de spoorwege,n vindt men to Batavia vie
hoofdstations, waarvan twee in de benedensta(
on twee op Weltevreden. Het hoofdstation Welte
vreden-Komajoran zendt treinen uit naar Kra
wang-Poerwakarta-Bandoeng, Krawang-Poet
wakarta-Cheribon, naar Tandjong Priok on lang
de ceintuurbaan, welke ook leidt naar het static.:
Batavia Zuid (Benedenstad). Het station Welts
vreden-Koningsplein zendt treinen uit naar Bui
tenzorg en verder, en in de andere richting naa
Batavia-Noord (Benedenstad). Voor het plaat
selijke verkeer zorgen voorts een stoomtram, e
een electrische tram; veel wordt nog gebrui
gemaakt van wagentjes on dogkarren.
BATAVIA (BAAI VAN). De baai van Batavi
aan de N.kust van West-Java vomit een ong(
veer 15 K.M. ingaande en tweemaal zoo lant
bocht, die ten W. bepaald wordt door kaa

BATAVIA ( BAAI VAN)—BATJAN.
Oentoeng Djawa en ten 0. door den hoek van
Krawang. In die bocht liggen een groot aantal riffen en verscheidene kleine eilanden; de
meeste eilanden zijn begroeid en alle zijn omgeven door koraalriffen, die aan de Z.W.zijde
zeer smal zijn, maar aan den N.O.kant ver afsteken.
BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Zie GENOOTSCHAPPEN.
BATIKKEN. Het Jay. woord b a t i k, en
werkwoord a m b a t i k, is letterlijk: stippel,
stippelen; dan bij uitbreiding: teeken, teekenen;
namelijk met vloeibare was op een ondergrond
van wit katoen. Vandaar de hoog-Jay. termen
s6r at en n j Ora t; en de Mal. termen t o ells en noelis (of m 6noelis), beide
„schrift" en „schrijven". De oorspronkelijk-Indonesische zin van den term, als speciaal: „tatoeage,
tatoeeeren", is op Java reeds sinds tal van eeuwen overgegaan in dien van „was-tittel, wasschilderen".
Het terrein van deze sierkunst is in onzen
Archipel van oudsher Java; en wel zeer bepaaldelijk Midden-Java, het Java der Javanen.
Waar het voorkomt onder Madoereezen, waar
het voorkomt of voorkwam onder Soendaneezen,
is of was dat vooral onder centraal-Javaanschen
in vloed.
Het dekmiddel,00rspronkelijk alleen gele bijenwas, iets taaier gemaakt door toevoegselen, by.
damar, later ook Europ. aardwas en paraffine,
wordt op het dock gebracht door middel van
een even sierlijk als vernuftig werktuigje, van 4
a 6 c.M. lengte, de t j a n t i n g. Het bestaat uit
een roodkoperen bakje in den vorm zoowat van
een pijpekop, met van voren een omgekromd
uitloop-tuitje (de t j a r a t), en van achteren
een spitsen staart van hetzelfde metaal; welke
staart gestoken wordt in een bamboo- of beter
nog een glagah-handvatje, dat naar den voorkant schuin is afgesneden. Het geheel vormt
aldus een soort roodkoperen schrijfpen met reservoirtje voor de heete was, in een klein glagahlid
als koel handvat bevestigd; samen 7 a 9 c.M.
lang. Voor bijzonder work heeft men wel tjanting's met 2 of meer tuitjes.
Vooraf is het to batikken katoen uitgewasschen
en uitgekookt, daarna opnieuw in rijstwater gesteven; de waspatronen worden op het dock aangebracht meestal uit de vrijehand, nadat alleen
de hoofdverdeelingen met potlood of houtskool
op het dock zijn aangebracht ; door ongeoefenden.
en bij zeer ingewikkelde patronen wordt ook wel
een lapje met het aan to brengen patroon op
den achterkant gesteld, zoodat het doorschijnt,
en nagetrokken kan worden. De aangebrachte
patronen op den voorkant van het dock worden
precies zoo op den achterkant herhaald ; een
gebatikt dock heeft goon verkeerden kant. De
wasbedekking heeft ten doel, de bedekte deelen
van het dock tegen de inwerking van verfstof
to bescherxaen. Oorspronkelijk werden zeker alleen wit- en blauwe- doeken, door blauwverven
met indigo, verkregen; daarna ook driekleurige.
Het oudste, en tevens het nog altijd fraaiste
en incest aristocratische type van Jay'. batik,
wordt bij zulke driekleurigheid gevormd door
de kain sogan, de wit-blauw-bruine doeken,
die door de Vorstenlandsche batiksters in uiterste
perfectie gemaakt worden ; de Jogja'sche daarbij
iets somberder van blauw; de Solo'sche moor
BEKN. SNOW,. P.
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tintelencl van bruin, meestal ook met bruingele
bijtint, en inderdaad superieur doorstralenden
gloed. De door de k e t 61 (het bad van olio
loog) roomig geworden tint van den wit blijvenden ondergrond verfraait tevens het kleurenspel
van blauw en bruin.
Bij het blauwverven wordt de was verwijderd
door afsmelten in een bad van kokend water;
maar bij deze bruinververij treden drie nieuwe
factoren op: 1°. het afkrabben (n g 6 r i k) of
afschrappen (ng6rok, ng6roek) van was
op som.mige plekken, die slechts voor 't aannemen van nieuwe sapverf ontbloot moeten worden
om aldus den omslachtigen arbeid van totaal
wegsmelten on weer nieuw opbrengen van veel
was to ontgaan; 2°. het feit, dat de bruine vloeistof, de so g a n (uit s o g a-bast ; Pelthophorum ferrugineum. Benth.) niet koud kan ingeverfd worden zooals indigo, maar een lauw kleurbad vraagt; 3°. het feit, dat de enkel ingeverfde
bruine soga-kleur zelfs op hot geoliede Jay. katoendoek niet voldoende pakt om bestendig to
wezen, maar nog gefixeerd moot worden in een
bad van zgn. sar6n of „essence".
Voor verdere uitvoerige technische bijzonderheden, voor de economische beteekenis van het
batikken en voor de geschiedenis der batikkunst
in Ned.-Indio zie men het interessante artikel in
de groote Encycl. van Ned.-Indic.
BATIN. Oudste im.migranten-bevolking in
Djambi. Zij zijn aan to merken als do eerste overheerschers van het binnenland.
BATIN. In de Lampongs een titel, die hoofden
in het algemeen aanduidt. Een vergadering van
de batins word vroeger in de Lampongs parabatin
genoemd, wat door verbastering word proatin,
thans de benaming van de rechtbanken in de
Lampongs.
BATIPOEH. Landschap bestaande uit Batipoeh di Atas en Batipoeh di Baroeh, benoorden
het racer van Singkarah (Sum. Westk.). Batipooh is de kern van het bij de reorganisatie ter
Sum. Westk. van 1913 gevormde district van
dien naam, dat met het distr. Padang Pandjang
de onderafd. Pad. Pandjang vormt.
BATIPOEH en PARIAMAN. Afd. van het gowest Sum. Westkust, verdeeld in twee onderafd.:
Padang Pandjang on Pariaman (zie op deze
namen). Zij had in 1913 een bevolking van ±
180.000 zielen.
BATJAN. Sultana a t, behoorende tot de
res. Tomato en Onderh. en bestaande uit een
groep van een 80-tal eilanden, eilandjes en rotsen,
gelegen bewesten het zuidelijk schiereiland van
Halmahera en daarvan gescheiden door straat
Pationtie. De voornaamste eilanden zijn : Batjan
of Seki, Kasiroeta of groot Tawali, Mandioli, Obit
of Batang lobang, Lata-Lata Besar on -KOtjil.
In het gebied van het sultanaat ligt besloten
een stuk rechtstreeks bestuurd gebied : het terrein van het fort Barneveld en de Christen-kampong Laboeha met daartoe behoorende gronden
op het hoofdeiland Batjan.
De oppervlakte van het gebied van het sultanaat is volgens de marinekaart van den . Molukschen Archipel 332.150 H.A.
Volgens een in het laatst van 1909 gehouden
telling bedroeg de bevolking van ILIA Sultanaat
9021 zielen, waarvan op hoofdeiland Batjan
6166. De bevolking is hoofdzakelijk een vlottende ;
eigenlijke Batjanners waren er slechts ± 1300.
4
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De bosschen in het sultanaat zijn rijk aan da-

mar en andere gommen. De damarcomplexen zijn
in het bezit van den Sultan of door dezen aan
familieleden als apanages afgestaan. De ingezamelde damar moet aan Sultan of apanagehouders tegen overeengekomen prijs afgeleverd
worden.
Het sultansbestuur wordt gevoerd door den
sultan met zijn rijksgrooten en de districtshoofden (Bobato's), 7 in getal.
be betrekkingen tusschen het sultanaat en de
Regeering worden thans beheerscht door de door
hot Zelfbestuur op 8 Juni 1910 afgelegde Korte
Verklaring. In datzelfde jaar is ook orde gesteld
op de financien van het landschap. Alle inkomsten van het sultanaat komen sedert dat jaar
in de landschapskas, welke vereenigd is met die
van Ternate en Tidore.
Omtrent den oorsprong der bewoners en de
oudste geschiedenis van het sultanaat is zeer weinig bekend. De veronderstelling ligt voor de hand
dat, evenals de Ternatanen en Tidoreezen, ook de
Batjanners van het moedereiland Halmahera afkomstig zijn. De Portugeezen vestigden zich in
1558 op het tegenwoordige zuidelijke schiereiland van Batjan, dat toen, ook volgens Valentijn, nog een eiland op zichzelf was en Laboeha
heette. Het noordelijke schiereiland was toen het
eiland 'MBatjang (Valentijn noemt het Ombatjan), verbasterd tot Batjan (zie BATJANeiland). Zij bouwden er een steenen vesting.
Deze was in 1609 door Spanjaarden bezet toen
de Nederlandsche onder-zeevoogd S. J. Hoen ze
veroverde en Naar den naam Barneveld gaf.
Sultan Ali gaf in 1653 aan Arnold de Vlam.ing
vergunning tot uitroeiing der specerijboomen in
zijn gebied. Na Ali's opvolger, sultan Alwadin,
waren de sultans feitelijk slechts praalzuchtige
hoofden van een enkele armelijke kanapong, wien
alleen ter wille van de traditie nog hooge eer
word bewezen. De voorlaatste sultan, Mohamad
Sadik Sjah, regeerde van 1862 tot 1889 en schafte
in 1878 de slavernij in zijn gebied af. Na zijn dood
word het bestuur over het sultanaat opgedragen
aan den controleur der afdeeling on de rijksgrooten. Het Gouvernement dacht over een opheffing van het sultanaat, doch dit plan bleef
hangende. Eerst in 1900 word de tegenwoordige
sultan, Oesman Sjah, oudste zoon van den vorigen sultan, als zoodanig verheven. Het door
dozen aangegane politieke contract word in
1910 door de bekende „korte verklaring" vervangen.
BATJAN of SEKI. Eiland in de Moluksche zee,
tusschen 0° 17' en 0° 55' Z.Br. en 127° 17' on
127° 54' O.L. ten W. van het Z.-lijk schiereiland
van Halmahera, waarvan het door Straat Pationtie gescheiden is; het is 2366 K.M. 2 groot
on het belangrijkste van alle tot het gelijkn.
sultanaat behoorende eilanden.
Batjan is blijkbaar ontstaan uit de — tamelijk
recente vereeniging van drie eilanden : het
middelste, grootendeels uit oude leigesteenten
bestaande, is het oudst en tevens het hoogst
(de opgaven voor don G. Sibela loopen uiteen van
1900-2200 M.); het N.-lijke on het Z.O.-lijke
eiland zijn opgebouwd uit jonge eruptive, die
door nog jongere sedimenten ten deele zijn
overdekt. De riviertjes zijn nit den aard der zaak
van weinig belang. De voornaanaste jong-vulkanische toppen zijn de Tepoek on de Sondapat

(150 M.) ten N., de Bibinoi (300 M.) ten Z.O.
van de Sibela.
Van mineralen zijn aangetroffen enkele bruinkoollagen van inferieure kwaliteit en een geringe
hoeveelheid koper en goud.
De heuvels on bergen van het eiland zijn grootendeels bedekt met bosschen, die good timmerhout leveren en ook rijk zijn aan damar on andere
gommen. Wilde notenauskaat on kruidnagelboomen komen ook Kier evenals bijna overal in de
Molukken voor. De fauna verschilt niet van die
der andere Moluksche eilanden, behalve dat er
nog — hoewel zeldzaam een paradijsvogel
(Semeioptera Wallacei) voorkomt en de zwarte
aap in groot aantal. De zeestraten Sambaki on
Herberg, die het eiland Batjan van het eiland
Kasiroeta scheiden, zijn rijk aan parelbanken, die
echter niet naar behooren worden geexploiteerd.
Het klimaat van het eiland wordt gezond genoemd, maar de ondervinding heeft anders geleerd; er heerscht nogal malaria.
Over den oorsprong der inheemsche bevolking
en het bevolkingsgetal zie onder BATJAN (Sultanaat ).
Op het eiland hebben herhaaldelijk particuliere ondernemingen hare krachten tot exploitatie
beprOefd ; zoo sedert 1882 de Batjannaaatschappij,
later de daarvoor in de plaats gekomen Batjan
Exploitatie-m.aatschappij, die echter evenmin als
de andere noemenswaardige winst behaalt.
BATJANSCH. Te zam.en met de Orabi- of Obieilanden heeft Batjan een taal gehad, die verwant is met het Soela'sch, Banggaisch en de Loinansche talon. Door den zeer sterken invloed
van het ingevoerde Maleisch is het Batjansch
geworden tot een mengtaal, zooals er geen tweed°
in de Molukken voorkomt.
BATOE. Maleisch woord, dat steer), rots beteekent, on ook bij het optellen in gobruik is.
Men vindt het woord vaak gebezigd in namen
van plaatsen als bijvoegsel by. achter goenoeng
(berg), poelau (eiland), tanah (land) enz.
BATOE. Breed, sawahrijk, dicht bevolkt hoogdal der Brantas, in de afd. Malang van de res.
Pasoeroean tusschen de Z.-lijke helling van den
Ardjoena en den N.-lijken voet van den Ka wi,
aan de 0.-zijde overgaande in do lager liggende
vlakte van Malang.
BATOE. ContrOle-afd. met gelijkn. hoofdpl.
gelegen op het hoogland van dien naam, vormende de meest westelijke onderafd. van de afd.
Malang der res. Pasoeroean. Zij omvat de distrieten Penanggoen gan on Ngantang.
BATOE BAPAHAT ( = de uitgebeifelde rots).
Een in de rotsen uitgehakte waterleiding uit den
Hindoe-tijd, bij Soeroaso (Pad. bovenlanden), 4
K.M. ten Z.O. van Fort van der Capellen, met
t wee in den steen gebeitelde inscripties.
BATOE BASOERAT (=-- beschreven steen).
De plek waar to Pagar Roejoeng, 2 K.M. van
Fort van der Capellen, de beschreven steenen uit
den Hindoetijd staan, welke een soort van rijkssieraden vormden voor de latere vorsten van
Minangkabau to Pagan Roejoeng.
BATOE - EILANDEN. Eon groep van 3 groote
on 48 kleine eilanden bewesten Sumatra, tusschen 0° 10' N.B. en 0° 45' Z.B., on 97° 50' en
98° 35' O.L. De drie hoofdeilanden zijn Pini,
Tanah Masa en Tanah Bala; zij zijn in het binnenland weinig bekend on slechts aan de kuststreken bevolkt, waar zich uitgestrekte klapper-
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tuinen bevinden. Alle eilandjes in de straat tusschen T. Masa en T. Bola zijn evenals Tello en
verscheidene andere kleinere eilanden, een en al
klappertuin. Tello is het meest bevolkte eiland,
het heeft een oppervlakte van ongeveer 10 K.M. 2,
de hoofdpl. Poelau Tello ligt op dit eiland. De
Batoe-eilanden hebben veel natuurschoon : heldere koraal-stranden met fraaie schelpen, zeetuinen, stille vaargeulen tusschen de eilanden,
en aan de westzijde scherpe koraalriffen, waarop
de zware deining donderend breekt.
De Batoe-eilanden zijn belangrijk geworden
door de cultuur der kokos, die er welig tiert.
Voor een groot deel is de copra-handel in handen
van de talrijke Chineezen, die ter hoofdplaats
Poelau Tello en aan de kusten der andere eilanden woven, en van eenige Mohammedaan geworden Batoedrs.
De Batoe-eilanden vormen administratief een
onderafd. der afd. Padang (met hoofdplaats Poelau - Tello, standplaats van een Civiel Gezaghebber), bestaande uit het district Poelau Batoe.
Ter hoofdplaats en op Sigata zijn zendelingen,
wier scholen bloeien.
Van de oorspronkelijke bevolking der Batoeeilanden is een klein aantal over: de zoogenaamde Boeloearo-stammen.
BATOE KAHOE of PIEK VAN TABANAN,
2370 M. hooge, on werkza m.e vulkaankegel op Bali.
BATOE SANGKAR. Inlandsche naam van
Fort van der Capellen (zie aldaar).
BATOEBARA. Stroomgebied van de rivier van
dien naam, die in twee hoofdarmen, — de Batoebara kanan en -kiri — in de Bataklanden ontspringt, en ten N. van Asahan met een diepte
van 3 M. en een breedte van 120 tot 150 M. in zee
valt. Doze streken vormen een onderafd. van de
afd. Asahan v. h. Gouv. 0. kust van Sumatra,
met de hoofdplaats Laboean Roekoe.
BATOEDAKA. Zelfbesturend landschap in de
onderafdeeling Posso der res. Menado, omvat een
deel der Togian eil. (zie ald.); bevolkingssterkte
± 2500 zielen.
BATOEDJADJAR. Artillerie-kampement op
het westelijk deel van het plateau van Bandoeng,
waar de artillerie van West-Java in den oostmoesson schietoefeningen houdt on waar de
commissie van proefneming is gevestigd.
BATOEGADJAH. Hoogte, waarop het residentiehuis to Ambon gelegen is,
BATOELAPA. Zelfbesturend landschap op Celebes, behoorende tot het voormalig bondgenootschap Masenrempoeloe, naar schatting groot
300 K.M. 2, grenzende ten N. aan Enrekang en
Letta, ten 0. aan Kassa, ten Z. aan Sawietto
on ten W. aan straat Makasser. De voornaamste rivier is de Boengieng, een tak der
Sadang; het terrein is zwaar bergachtig, alleen
Tangs de kusten in Boengieng vindt men een vrij
groot vlak terrein. De bevolking, op ongev. 3000
zielen gesehat, is van Boegineeschen oorsprong,
on weinig actief. Do landbouw bestaat er vooral
in teelt van mail, een weinig padi, aardvruchten en aanplant van klappers on k6miri; de
bosschen leveren veel deugdzaara timmerhout op.
Koffie wordt uit Letta en Toradja aangebracht
(gemiddeld 180.000 K.G.) on onder den naam,
van Boengieng-Koffie naar Makasser uitgevoerd.
Aan het hoofd van het bestuur staat een vorstin,
met den titel Aroeng, op voordracht van den
rijksraad (hadat) benoemd on ontslagen.
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BATOE-LITJIN, riviertje in de Z. on 0. Afd.
van Borneo, dat door het gelijkn. landschap
stroomt en in Straat Laoet uitmondt. In het
laatst van 1918 zijn nabij deze rivier en langs
Laoet uitgestrekte ijzerertshoudende
Straat
terreinen ontdekt. Zie TANAH BOEMB OE.
BATOER. Distr. van de afd. on het regentschap Bandjarn6gara van de res. Banjoemas, met
gelijknamige districtshoofdplaats, aan den voet
van den Goenoeng Pdtarangan. Van uit de districtshoofdplaats Batoer, 1624 M. boven den
zeespiegel gelegen, een welvarend plaatsje, leidt
een goede weg naar het plateau van het Dionggebergte. Zie DItNG on DOODENDAL.
BATOER. Vulkaan in het 0. van Bali ; verheft
zich 1500 M. hoog, ongeveer in het midden van
een eenigszins elliptischen en geheel gesloten ringwal met assen van 15 en 10 K.M., waarvan 'het
hoogste punt, 1606 M., in het N.W. gelegen is.
In de caldera ligt, ten 0. van den vulkaankegel,
het vrij groote racer Danau Batoer. De berg, die
nog niet lang geleden (1905) een eruptie had,
heeft twee steile toppen, elk met een dicpen krater. Er liggen verschillende dorpen langs het meer
in de caldera en aan den ringwal; de voornaamste
zijn Batoer (met een bekenden tempel) on Kintamani.
BATOE RADJA. Hoofdpl. der afd. Ogan- en
Komering-oeloe (res. Palembang), op een Hoogte
van 45 M. boven zee aan den linkeroever der
Oganrivier, ongeveer waar deze de Ajer Langkajap opneemt. Het aantal inw.oners bedraagt
1538 inlanders, eenige Europeanen en 50 Chineezen. De naam Batoe radja komt bij meerdere
doesoens in Palembang en Benkoelen voor.
BATOETOELIS. Kampong nabij Buitenzorg,
waar men een beschreven steen in het OudSoendaneesch vindt, Padjadjaran vermeldende on
gedateerd 1355 caka; daarnaast een steen met
afdrukken van twee voetzolen. Op eenigen afstand twee ruwe Polynesische beelden; naar drie
zijden verder de overblijfselen van de muren van
Padjadjaran, o.a. to Lawang Gintoeng.
BATOK. Een der jongere eruptiekegels, die
zich uit de zandzee van den Tdnggdr verheffen.
BATTAM. Zie BATAM-ARCHIPEL.
BAUD (JEAN CHRETIEN). Een der meest beteekenende Neder1.-Indische staatslieden, die en
als hoofd van het bestuur in Indie, en als Minister van Kolonien grooten invloed op het lot van
Ned.-Indie heeft uitgeoefend. Geb. 1789, werd
in 1810 tot waarnemend secretaris bij den benoemden G.-G. Janssens aangesteld on vertrok
met dezen naar Java, waar hij in 1811 bij den
burgerlijken dienst °verging. Als Algemeen Secretaris stond hij sedert 12 Jan. 1819 Van der Capellen ter zijde, doch werd reeds 23 Aug. 1821 als
zoodanig op zijn verzoek ontslagen, daar hij
naar Nederland wilde terugkeeren. In 1824 werd
hij benoemd tot Directeur voor de zaken der
0. - I. bezittingen, terwijl hij in 1825 ook de WestIndische kolonidn onder zijn leiding kreeg. Den
23 Jan. 1833 trad hij op als Vice-President der
Hooge Regeering, in welke betrekking hij de
werkzaaraheden vervulde, overeenkomende met
die van eenen Luitenant-Gouv.-Generaal. Nadat
Van den Bosch op 27 Juni 1833 de waardigheid
van Commissaris-Generaal had aanvaard, trad
Baud den 2en Juli als Gouverneur-Generaal ad
interim op. Zijn naam is onafscheidelijk verbonden aan de konsekwente uitbreiding der grond-
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beginselen van het stelsel, door Van den Bosch
ontworpen, al liet hij Been gelegenheid voorbijgaan om de bezwaren, aan dat stelsel verbonden,
zooveel mogelijk te temperen.
In 1836 naar Nederland teruggekeerd werd
hem in 1838 zitting in den Raad v. State verleend, nadat hij reeds bij zijne benoeming tot
Staatsraad in buitengew. dienst in betrekking
gesteld was tot den Minister, die verplicht was
het advies van Baud in te winnen omtrent alle
punten van koloniale wetgeving en algemeen
bestuur. Met ingang van 1 Jan. 1841 tot Minister
van Kolonien benoemd, betoonde hij zich een
bij uitstek bekwaam staatsman, die echter volstrekt vasthield aan het beginsel, dat de eenhoofdige regeering de eenige is, die past voor kolonien
en overzeesche bezittingen, welke de hoofdstoffen
in zich bevatten van een zelfstandig bestaan.
Vele en gewichtige maatregelen werden tijdens
het Ministerie van Baud genomen. Wij noemen
hier slechts de regeling van de betrekkingen tusschen de Regeering en de Handelmaatschappij
door de zoogenaamde Consignatie- en Kapitalisatiecontracten, de instelling der commissie tot
onderzoek der remises, de regeling van de opleiding der ambtenaren voor Ned.-Indict, de regeling van het Indische muntwezen. Tengevolge van
de politieke gebeurtenissen in 1848 afgetreden,
overleed hij in 1859.
BAVIAAN (ZWARTE). Cynopithecus niger
Desna., bewoont Noord- en Centraal-Celebes on
Batjan, maar is op dit laatste eiland waarschijnlijk ingevoerd. Het geslacht Cynopithecus behoort
tot de familie der Cercopithecidae (zie MEERKATTEN) en vormt een overgang van het geslacht Macacus (zie JAVAANSCHE AAP) tot de
echte bavianen (Papio), die Afrika bewonen.
Het dier leeft in kleine troepen in de bosschen.
BAWANG (MAL., JAV., SOEND.) met sarn.enstellingen. Zie ALLIUM.
BAWEAN. Eiland in de Java zee, recht N. van
het Westeat van straat Madoera, tussehen 5°34'
on 5°52' Z.B. en 112°34' en 112°44' 0.L., behoorende administratief tot de res. Soerabaia,
waarvan het een contr8le-afd. uitmaakt, die uit
eon district bestaat. De controleur is gevestigd
op de hoofdplaats Sangkapoera. De kust van het
eiland is overal omgeven door een strandrif van
meest 500 tot 1000 M. breedte. Het grootste deel
van het eiland, dat 200 K.M. 2 oppervlakte heeft,
wordt ingenomen door een vulkaanruine; in
de wijde opening ligt een kleinere krater, waarvan
de bodem wordt ingenomen door het maar Talaga Kastobo, 600 M. lang en 400 breed, met een
diepte tot 139 M., Het is grootendeels met bosch
en kreupelhout begroeid; op de hoogere deelen
zijn nog zware wouden, maar in 't algemeen
is het bosch licht, een gevolg van den roofbouw;
waar daze geregeld gedreven wordt, liggen de
velden acht jaar braak, na een oogst van bergrijst, on bedekken zich dan met gras of met
schraal struikgewas.
Het zielental bedroeg eind 1905 ruim 42.000
zielen, waaronder slechts 7 Europeanen. De inlandsche bevolking heeft veel overeenkomst met
de Madoereezen; de Madoereesche taal is er dan
ook de meest gebruikelijke. Zij houdt zich voornamelijk bezig met den handel, daar het eiland
niet in de behoeften der vrij talrijke bevolking
kan voorzien. Eon belangrijk deel der mannelijke bevolking is dan ook een groot deel van het

jaar afwezig, om in bijna alle deelen van den.
Indischen Archipel handel to drijven, den maaltijd op de suikerfabrieken op Java mee to maken
of, vooral in Singapore en in Deli, als koelie to dienen ; ze staan er bekend als Bojans (Engelsche verbastering van boedjang, los werkman). De vischvangst is een belangrijke tak van bestaan voor
de bevolking; de voornaamste uitvoerartikelen
zijn legmatjes van pandan, slendangs en sarongs,
welke laatste in geheel Oost-India zeer gezocht
zijn; vele eilanders drijven op Java handel in
daze artikelen. De meeste en grootste dorpen
liggen aan de kusten on in het terrein ten N.W.
der hoofdplaats Sangkapoera.
BAZARBATOEM NOTEN. Zie CORYPHA.
BEANG. Zie PASAR BANG.
BEBAKENING. De oorspronkelijke bebakening bestond in Nederlandsch-India uit vaste
bakens, gedeeltelijk uit tijdelijke xn.aterialen,
doch ook gedeeltelijk duurzaam gebouwd. Doze
werden echter omstreeks 1860 bijna geheel door
drijvende bakenraerken vervangen. Wel werden
sedert en vooral ook in de laatste jaren schroefpaalbakens bijgebouwd, doch hoofdzaak blijft
nog de drijvende bebakening.
De zorg voor de bebakening is aan de havenmeesters opgedragen. Behalve door plaatselijke
hulpm.iddelen wordt zij onderhouden door de
bebakeningsvaaartuigen. Ook de gouvernem.entsmarine verleent daarbij hulp.
Op enkele plaatsen worden kleine boeien,
houten bakens, oversteekmerken enz. aangetroffen, op welker aanwezigheid niet mag gerekend worden. Wel worden in de meeste gevallen
de kosten van die niet officieele bebakening
door het department der Marine gedragen. De
dienst van scheepvaart in N.I. stelt
er zich evenwel niet voor verantwoordelijk.
BEBED. Stuk katoen, meest gebatikt, dat
doer mannen op Java om de lendenen gewikkeld
wordt on de heupen on het onderlijf bedekt. De
naaxn. beteekent „omwinding, orawikkeling".
Als vrouwenkleeding heat daze lichaamsomwikkeling tapih (zie aldaar). De lengte bedraagt 2.45
tot 3 M., de breedte 1 tot L12 M.
BEDADOENG. Rivier, ontstaande in het N.
deel van de vlakte der afd. Djeraber in de res.
Besoeki, uit beken., die zoowel van het Jang-als
van het Raoen-geb. afdalen; zij valt bij Poeger
in de baai van dien naam.
BEDAGEI. Landschap, het stroomgebied van
de gelijknamige rivier, met de hoofdpl. Tandjong
Bringin nabij de monding van die rivier. Dit
landschap vormt met het zuidelijk daaraan grenzende landschap Padang de zuidelijkste onderafd.
van de afd. Deli on Serdang van het Gouvt. Oostkust van Sumatra. Het is een onderhoorigheid
van het zelfbesturend landschap Deli, waarvan
een vertegenwoordiger met den titel van Pangeran to Tandjong Bringin is gevestigd.
BEDAK. Fijn rijsteraeel, vervaardigd van uitgegiste rijst. Veelal wordt dit meal, dat ter bepoedering van het aangezicht on den hals wordt
gebezigd, met een of andere welriekende stof
geurig geraaakt. Voortdurend gebruik maakt
dat de huid een groezelig aanzien krijgt. De
Chineezen bereiden beclak nit gadoeng-soorten,
maar sommigen houden het zoo verkregen poeder
voor schadelijk.
BEDEVAART NAAR MEKKA. Zie het art.
in de groote Encycl. van Ned.-Indict, en verde
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(in deze beknopte Encycl.) MEKKAGANGERS,
TAREKAT en ZEMZEM.
BEDOEG. Zie MOSKEE,
BEDAJA. Danseres aan de vorstenhoven op
Java. Zie DANSEN.
BEDOJO. Een huurland in Djokjakarta, bekend in de geschiedenis, in verband met de voorvallen, die aanleiding gegeven hebben tot den
Java-oorlog (1825-1830).
BEELDEN. Zie OUDHEDEN.
BEELDHOUWKUNST. Zie KUNST (BEELDENDE).
BEER (MALEISCHE). Zie BEREN.
BEERMARTER. Zie BINTOEROENG.
BEGRAAFPLAATS en BEGRAVEN (GEBRUIKEN BIJ). Zie GRAF en OVERLIJDEN.
BEGROOTING VAN NED.-INDIE. Bij de
grondwetsherziening van 1848 werd bepaald
(art. 60), dat de wijze van beheer en verantwoording der koloniale geldmiddelen bij de wet
zou worden geregeld. Aan den Min. Fransen v. d.
Putte gelukte het een door hem ingediend ontwerp tot wet to doen verheffen, die als Comptabiliteits-wet (zie COMPTABILITEIT) bekend,
als Wet van 23 April 1864 (Ind. Stb. 106, Ned.
Stb. 35) werd afgekondigd. Een der voornaamste
bepalingen dier wet was het voorschrift, dat
de begrooting voor Ned. Indio jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten zou worden vastgesteld, die de uitgaven regelen en de middelen to
harer dekking aanwijzen moeten. De voorsohriften der Comptabiliteitswet zijn het eerst op de
begrooting voor 1867 toegepast.
De begrooting voor Ned. Indio bestaat uit een
begrooting van de uitgaven en eon aanwijzing
van de middelen tot dekking dier uitgaven. De
begrooting der uitgaven is verdeeld in 2 hoofdstukken, waarvan het eerste bevat de uitgaven
in Nederland, het tweede de uitgaven in Indio to
doen. Evenzoo zijn de middelen verdeeld over
twee hoofdstukken, welke de in Nederland (hoofdzakelijk wegens verkoop van producten), resp. in
Indio to ontvangen middelen betreffen. De geheele begrooting is derhalve gesplitst in vier
hoofdstukken, welke bij afzonderlijke wetten
worden vastgesteld.
De twee wetten betreffende de uitgaven bestaan elk uit 3 artikelen. In artikel 1 worden de
uitgaven met de ramingcijfers opgenoemd, naar
een splitsing in afdeelingen, welke op haar beurt
weer in onderafdeelingen zijn gesplitst, terwijl
na de vaststelling der wetten de onderafdeelingen bij Koninklijk besluit, zoogen. splitsingsbesluiten, voor zooveel noodig nog in artikelen
worden onderverdeeld. De splitsing in onderafdeelingen houdt verband met de verdeeling
van de regeeringstaak over departementen van
algemeen bestuur, zoodat de uitgaven departementsgewijs in afdeelingen zijn samengebracht;
verder zijn de uitgaven voor „Regeering en Hoogo Colleges" in eon afdeeling vereenigd, terwijl
op het tweede hoofdstuk nog een afdeeling voor
gewestelijk en plaatselijk zelfbestuur (zie DECENTRALISATIE) voorkomt. Het aantal afdeelingen bedraagt daardoor op het Te hoofdstuk 10 en op het Tide 11.
Door de splitsing in artikelen worden ten slotte
de posten aangeduid waarop de betalingen van
den Landsdienst worden geaffecteerd. Hoewel
die splitsing, zooals gezegd, door de Kroon geschiedt, is zij tech niet geheel aan den invloed van
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de Staten-Generaal onttrokken, daar bij de ontwerpbegrooting „uitgewerkte on toelichtende
staten" worden overgelegd, waarop de voorgenomen splitsing reeds voorkomt; daarover
kan dus een oordeel worden uitgesproken.
Het voorgaande betreft art. 1 der begrootingswetten (uitgaven). Art. 2 strekt om aan to geven
ten behoove van welke onderafdeelingen (o.a.
die welke voor memorie zijn uitgetrokken) geput
mag worden uit den post voor onvoorziene uitgaven, welke aan het slot van elke afdeeling
voorkomt, terwijl artikel 3 posten aanwijst
om to voorzien in de in den loop van bet dienstjaar opkomende behoeften, welke niet in de begrooting zijn omschreven. In de splitsingsbesluiten zijn dienovereenkomstige artikelen opgenomen met betrekking tot de artikelen der begrooting.
De wetten op de middelen bevatten in tegenstelling met die op de uitgaven goon enkel cijfer,
maar bepalen er zich toe de tot dekking der uitgaven to bestenarn.en middelen met name to
noemen. Intusschen blijkt de raining van de
opbrengst met splitsing, zooveel het Tide hoofdstuk betreft, over Java on Madoera eenerzijds
on de buitenbezittingen anderzijds, uit staten
welke aan de wetten worden toegevoegd, zonder
dat zij daarvan deal uitmaken.
De werkwijze bij de sam.enstellingder begrooting
was, tot die van 1919, doze, dat het oorspronkelijk ontwerp, na ontvangst van gegevens omtrent het Iste hoofdstuk van het Dept. van.
Kolonion, in Indio werd samengesteld on vervolgens behandeld in een in de tweede helft van
Mei to houden, door den Gouverneur-Generaal
voorgezeten, vergadering van den Raad van Indie, welke ook door de departementschefs werd
bijgewoond. Bij de Wet van 16 Dec.1916Ned. &b.
No. 535 (installing van een „Volksraad)" is o.a.bepaald, dat de G.G. verplicht is tot raadpleging
van den Volksraad voor de voorloopige vaststelling der begrooting (voor de lste maal die van
1919). De G.G. biedt daartoe de ontwerpen, voorzien van een toelichting, aan den Volksraad aan
(Art. 131. Reg. Regl.).
De wetsontwerpen rnoeten uiterlijk op het
tijdstip, voor de indiening der Staatsbegrooting
bij artikel 124 der Grondwet bepaald, aan de
Staten-Generaal worden aangeboden on worden
verder op de gewone wijze behandeld.
Naast de algemeene begrooting kent men
suppletoire begrootingen, waaraan in den laatsten tijd de voorkeur gegeven wordt boven het
telkenmale openen van kredieten boven de begrooting door den G.G., welke op artikel 31 C.W.
steunende praktijk vroeger moor werd gevolgd.
Vermelding verdient in dit verband nog dat de
C.W. zelve in art. 27 overschrijding van de begrooting toestaat ter zake van de uitgaven voor
aankoop, aanmaak, vervoer on verkoop van
producten.
De zorg voor de uitvoering der begrooting in
Nederland is opgedragen aan den MIL van Kolonien, die daarbij de regelen der Nederlandsche
comptabiliteit in acht neemt, terwijl de Nederl.
Rekenkamer daar het toezicht uitoefent. Voor
Indio berust die zorg bij den Gouverneur-Gen.,
die daarin wordt bijgestaan door tal van ambtenaren, in ordonnateurs en comptabelen onderscheiden (zie COMPTABILITEIT).Het algemeen
toezicht op de uitvoering is opgedragen aan do
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Algemeene Rekenkamer (zie REKENKAMER,
ALGEMEENE).
De eind-controle op de uitvoering der begrooting berust bij de wetgevende macht, nl. door
vaststelling van het slot der zoogen. Koloniale
Rekening. Daaronder verstaat men een rekening
en verantwoording van het gehouden beheer, die
de begrooting voet voor voet volgt en in gelijke
omschrij ving der hoofdstukken, afdeelingen,
onderafdeelingen en artikelen afzonderlijk vermeldt het geraamde bedrag en wat daarop ontvangen is, en in uitgaaf het geraamde bedrag en
wat daarop verevend (d.i. betaalbaar gesteld) is,
welke met de vereischte bescheiden aan de Tweede Kamer gezonden wordt met een wetsontwerp tot vaststelling van het slot der uitgaven
en ontvangsten van den Indischen dienst over
dat jaar.
Ten slotte heeft de wet, ingevolge eene bepaling, die in 1895 in de C.W. is opgenomen (art.
74 lid 2), nog to regelen de bestemming van de
voordeelige sloten en de voorziening in de dekking van de nadeelige sloten der rekeningen
b.v. door leeningen.
Voor de begrootingen van de gewesten en gemeenten zie men DECENTRALISATIE on
voor die van de zelfbesturende landschappen
ZELFBESTUREN.

BEHOUDEN PASSAGE. Zeestraat tusschen
Prinsen-land en den vas:en wal van Java.
BEKASI. District van de afd. Meester-Cornelis van de res. Batavia, met 220 desa's (in
1905 ongeveer 163.000 zielen) met gelijkn. hoofdplaats, vroeger de hoofdpl. van het z.g. Oosterkwartier van Batavia, gelegen aan do Tjileungsi
of rivier van Bekasi en aan den spoorweg Batavia—Cheribon. Het is een plaatsje van cenige
beteekenis, met levendigen binnenlandschen
handel, grooten pasar, dateerende van 1752, en
Chineesehe Wijk.
BEKEL. Javaansche benaming voor con ondergeschikt hoofd. In Midden-Java de gewone
benaming voor desahoofd. Echter niet in de
Vorstenlanden, waar het de beteekenis van „zetbaas" van een apanagehouder (loerah-patoeh)
in de desa heeft. Zie DESA en VORSTENLANDEN. In Oost-Java was bekel ook de titel voor
een onderdistrictshoofd.
BEKETAN, een der nomadenstammen, welke

men nog in Contraal-Borneo, in de brongebieden
der groote rivieren, aantreft. De leefwijze dozer
jagerstammen, welke onder verschillende namen
bekend staan, is in hoofdzaak gelijk. Daarover worden nadere bijzonderheden gegeven onder het art.
POENAN, zijnde een der m.eestbekende namon.
BEKOEMPAI (bet. grasrijk, namelijk rijk aan
waterplanten, moerassig). District der onderafd.
Marabahan der afd. Bandjermasin, res. Z. en.
0. afdeeling v. Borneo, tevens de geheele onderafd. vormende, onder het bestuur van een kjai
(districtshoofd). Voornaamste plaats is Marabahan, uit verschillende groote kampongs bestaande (zie aldaar), de standplaats van den
kjai. De bevolking leeft van den rijstbouw, de
eendenfokkerij, atapfabricage, cultuur van poeroen (een biessoort) on sagoaanplantingen.
BEK
TI of BOEKTI, h u l d e b e w i j s door
een mindere aan een meerdere gegeven, en dat
bij de landverhuur in de Vorstenlanden aan
bepaalde regels onderworpen is (zie VORSTEN-

LANDEN).

BELANGA Zie FETISISME.
BELASTINGEN. Voor de belastingen der inlandsche zelfbesturen zie ZELFBESTUUR, voor
heffing in arbeid zie HEERENDIENSTEN.
Volgens een verdeeling in twee hoofdgroepen,
persoonlijke en zakelijke belastingen, met onderverdeeling van de laatste groep in kohiersbelastingen en andere, verkrijgt men van de belastingen, in Ned. Indie door het centraal gezag geheven, het volgende overzicht :
I. PERSOONLIJKE BELASTINGEN :
a. In,komstenbelasting, geldende voor de in Indie gevestigde Europeanen en met hen gelijkgestelden, alle aldaar een bedrijf uitoefenende
lichamen, zoowel die welke in Indie als die welke
daarbuiten gevestigd zijn zoomede aldaar een
bedrijf uitoefenende personen buiten Indie,
van elken landaard ;

b. Belastingen op de bedrijfs - en andere inko9nsten, geheven van de in Indie gevestigde Vreemde
Oosterlingen en inlanders (de laatsten behoudens
uitzonderingen on beperkt tot het rechtstreeks
bestuurd gebied en de rechtstreeksche onderhoorigen van het Gouvernement);
c. Personeele belasting van de in Indie gevestigde Europeanen en m. h. g. en Vreemde Oosterlingen;
d. Schutterijbelasting, een heffing van de Europeanen on m. h. g., die zijn vrijgesteld van de
verpliehting one bij de schutterij to dienen;
e. Hoofdgeld van Inlanders op Java on Madoera, getreden in de plaats van thans afgeschafte heerendiensten;
Voorts nog enkele voor eon residentie (Menado, Benkoelen) of zeker gebied (Makasser; de
Spermunde-eilanden) geldende heffingen van
Inlanders.

II. ZAKELIJKE BELASTINGEN :
A. Volgens Kohieren.
a. Verponding en dienovereenkomstige heffingen, een belasting van onroerende goederen in
Ned.-Indie.
en verder van inlanders:
b. Landrente op Java on Madoera;
c. Vertieningsbelasting in de residentie Z. on 0.

Afdeeling van Borneo;
d. Tiende van het rijstgewas in het gouvernement Celebes en ond.;
e. Landrente van de sawahs en belasting van de
tegalvelden en tuinen in het rechtstreeks bestuurd
gebied van de residentie Bali en Lombok;
zijnde alle grond- of oogstbelastingen (de landrente mode geheven van vischvijvers on nipahbossche:n).
B. Zonder Kohieren.
1. Rechtstreeksche heffing.

a. In- en uitvoerrechten ; b. Accijnzen ; c. Slachtbela8ting, voornamelijk ten aanzien van buffels,
runderen on varkens; in de Buitenbezittingen
gewestgewijze geregeld; d. Zegelrecht ; e. Becht
van overschrijving (hoofdzakelijk van EuropeaRechten van successie en overnen en Vr. 0.);
gang bij overlijden, het eerste uitsluitend van
boedels van Europeanen en m. h .g.; g. Belasting
van loterijen; h. Vergunningen van Ohineesche
dobbelspelen; i. Hondenbelasting; j. Belasting van
uitvoerproducten op het eiland We (Atjeh en 0.);
k. Belasting van boschproducten in de boven - Mahakam (Z. on 0. Afd. Borneo); 1. Belasting op het
graven van diamant (Z. en 0. Afd. v. Borneo);
m. Voorloopig gehandhaafde belastingen in hef
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voormalige landschap
Lingga-Riouw en 0.
Ten slotte valt nog melding te waken van een
heffing in de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea der
residentie Amboina van een vergunningsrecht
van / 35 per vuurwapen en per jachttijd voor de
jacht op paradijs- en aanverwante vogels. Stb.
1916, no. 197.
2. Niet rechtstreeksche heffing
Pachten.
Onder verwijzing voor zooveel betreft de historische ontwikkeling en de beschrijving van den
tegenwoordigen toestand van al deze belastingen
naar het zeer uitvoerige artikel in de groote
Encycl. van Ned. India, wordt bier slechts een
en ander meegedeeld omtrent de voornaamste
belastingen in Ned.-India geheven, to weten :
Inkom,8tenbelasting.
De inkomstenbelasting wordt onderscheiden,
voor zoover lichamen betreft, in belasting naar
het zuiver inkomen en belasting naar de overwinst. Zij werd in 1908 ingevoerd ter vervanging
van het sedert 1879 geheven patentrecht en van
twee als tijdelijke heffingen in 1906 ingevoerde
belastingen, nl. de suikerbelasting en een verhooging van het uitvoerrecht van tabak ter Oostkust van Sumatra. Zij bepaalt zich, wat de
in wonenden betreft, tot de Europeanen en met
hen gelijkgestelden. Ten aanzien van de buiten
Indio gevestigde natuurlijke personen heeft de
belasting een zakelijk karakter, daar zij slechts
berekend wordt over de inkomsten, welke door
hen in Indic uit bedrijf of beroep worden verkregen. Voor een onderscheiding naar afstamming of landaard is daarbij geen plaats; zij treft
hen daarom alien.
Voor bijzonderheden zie men biji. B.B. van
het Kol. Verslag.
Belasting op de bedrills - en andere inkomsten.
Aan de vroeger bestaande verschillende behandeling van Vreemde Oosterlingen en Inlanders op Java en Madoera is een einde gemaakt
bij de invoering, met ingang van 1907, van de
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. De
vrijstelling is daarbij voor allen gebracht op f 50;
het tarief begint met f 0.72 voor inkomens van
50 tot beneden / 60 en klimt dan per inkomenvermeerdering van f 10 geleidelijk op tot f 27.72
voor inkomens van f 620 tot beneden f 630 out
ten slotte bedragen van f 630 en hooger met 4 112
percntf.
Met de invoering van een evenredige belasting
4 % van het inkomen in een groot deel der
Buitenbezittingen (Ind. Stb. 1914, no. 130 j°.
132) is, behoudens de nog onvermijdelijke uitzonderingen, met ingang van 1914 een einde gemaakt aan het verschil, hoofdzakelijk in percentage van heffing, tusschen de belastingregelingen
voor do inlandsche bevolking in de onderscheidene gewesten der Buitenbezittingen.
Personeele belasting.
Volgens de thans geldende bepalingen wordt
deze belasting geheven van Europeanen en daarmee gelijkgestelden en van Vreemde Oosterlingen naar de grondsiagen : huurwaarde, meubilair,
paarden, rijwielen, rijtuigen en automobielen.
Hoofdgeld op Java en Madoera.
Zie HEERENDIENSTEN.
Verponding.
Sedert 1890 wordt onder den naam van verponding een belasting geheven van de onroerende
goederen, waarvan volgens algemeene verorde-

ningen bewijzen van eigendom of van een ander
zakelijk recht zijn opgemaakt; de onroerende
goederen, ingevolge het koninklijk besluit van
16 April 1872 (Ind. Stb. 117) in eigendom verkregen — de zoogen. agrarische eigendom —
worden echter alleen aan verponding onderworpen voor zoover daarvan geen landrente of gelijksoortige belasting verschuldigd is. De belasting wordt berekend naar de verpondingswaarde
welke telkens voor een tijdvak van vijf jaren —
bij uitzondering kan het korter zijn wordt
vastgesteld door een commissie van drie laden,
met inbegrip van den voorzitter, welke commissie
voor het vijfjarig tijdvak wordt benoexud. Met
een enkele uitzondering wordt van de verpondingswaarde $/, geheven.
Landrente.
De vroeger bestaande regelingen (waarvoor
men het art. Belastingen in de groote Encycl.
zie) werden vervangen, voor de Preanger-Regentschappen door de ordonnantie van Ind. Stb. 1896,
no. 126, sedert aangevuld, en voor het overige
deel van Java (buiten de Vorstenlanden) door de
ordonnantie van Ind. Stb. 1907, no. 277, sedert
aangevuld en gewijzigd. Zij wijken op tal van
punten principieel van de vroegere verordeningen af.
In het algemeen wordt, luidens die regelingen,
de belasting geheven van de gronden vischvijvers en nipahbosschen daaronder begrepen —
waarop zakelijke rechten worden uitgeoefend en
die niet vallen onder de bepalingen omtrent de
verponding.
De gronden worden voor de heffing der landroute onderscheiden in twee soorten : le sawahs,
2e droge gronden, vischvijvera en nipahbosschen.
Van de sawahs wordt als landrente geheven
een evenredig deel van de belastbare opbrengst,
berekend naar de productiviteit van den grond
en naar de geldswaarde van de padi, bepaald
naar de gemiddelde marktwaarde. Voor de droge
gronden, vischvijvers en nipahbosschen wordt de
landrente berekend naar de waardeverhouding
onderling en tot de in het district aanwezige
sawahvelden. Terwijl voordeeerstgenoenade soort
gronden de heffing dus min of meer een oog8tbelasting is, nadert zij voor de tweede categoric
van gronden meer een grondbelasting. Overeenkomstig deze onderseheiding wordt in geval van
onbeplant blijven of misgewas alleen voor sawahs
ontheffing van landrente verleend. Het percentage dat van de belastbare opbrengst der sawahs
aan landrente wordt geheven, bedraagt minstens
8 en ten hoogste 20 percent. Van de droge gronden, vischvijvers en nipahbosschen wordt niet
minder dan f 0.25 en niet meer dan f 20.— per
bouw aan belasting gevorderd.
De landrenteplichtige gronden van elks desa
worden door technisch personeel (topographischen dienst) opgemeten en op een desakaart
aangegeven. Die opmeting geschiedt percee18 gewijze, wordende daarbij onder een perceel verstaan een complex gronden van een der voornoerade soorten dat van de aanliggende gronden
gescheiden is door terreingrenzen, als wegen,
waterleidingen en dergelijke, met dien verstande,
dat, ingeval van uiteenloopende productiviteit
der sawahs van een perceel of van uiteenloopende
waarde der tot eenzelfde perceel behoorendegronden van de tweede soort, overeenkomstig de terzake geldende regelen een splitsing plaats vindt
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in perceelgedeelten, bestaande uit gronden van
ongeveer gelijke productiviteit of waarde.
De in de verschillende desa's van een district
voorkomende perceelen of perceelgedeelten, die
wat de sawahs aangaat van ongeveer gelijke
productiviteit, wat aangaat de droge gronden,
vischvijvers en nipahbosschen van ongeveer gelijke waarde zijn, worden voor de eerstgenoemde
gronden tot groepen, voor de tweede tot klassen
vereenigd. Het percentage, van de belastbare
opbrengst der sawahs van de verschillende groepen aan landrente to vorderen, wordt, met inachtneming van de hierbovenvermelde grenzen,
voor elke desa bepaald, in de residentie PreangerRegentschappen door den Gouverneur- Generaal,
elders door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, op voorstel van den Resident, waarbij inzonderheid rekening wordt gehouden met den
economischen toestand en, voor zooveel noodig
voor een geleidelijken overgang, met het laatstelijk geheven bedrag. Door dezelfde autoriteiten
wordt het jaarlijks voor elke klasse van droge
gronden, vischvijvers on nipahbosschen binnen
de gestelde grenzen aan landrente to betalen bedrag districtsgewijze geregeld, daarbij rekening
houdend eveneens met den economischen toestand, benevens o.m. met de belastingcijfers der
in het district aanwezige sawahvelden, behoudens
inachtneming van het verschil der heffingen voor
beide soorten van gronden.
De eventueel op to leggen verhoogingen van de
belasting der sawahs zullen voor elk tijdvak,
waarover doze wordt vastgesteld, on voor elke
desa niet moor bedragen dan 25 procent, behoudens in buitengewone gevallen, waarin de Gouverneur-Generaal een grootere verhooging kan
opleggen, al dan niet met bepaling dat zij in het
betrokken belastingtijdvak geleidelijk, met periodieke stijging, wordt toegepast.
Een opmerkelijke bepaling in de algemeene
regeling voor Java en Madoera in Ind. Stb. 1907,
no. 277 is nog die, dat aan de deelgerechtigden
in het gemeentelijk grondbezit met niet-blijvende
aandeelen, ingeval minstens drie vierde dier personen in een desa of een gehucht met zelfstandig
landrenteplichtig areaal dat verlangen, wordt
vergund het geheele bedrag van de belasting
der gronden van dien rechtstoestand van de desa
of het gehucht onderling to verdeelen, waarbij
dus met den afzonderlijken aanslag der perceelen
geen rekening behoeft to worden gehouden.
Van den uitslag der repartitie on van den aanslag van elk aan slechts een persoon toebehoorend
perceel of perceelgedeelte wordt voor elke desa
afzonderlijk aanteekening gehouden in kohieren,
vast to stellen door het hoofd van plaatselijk bestuur,waaruit aan iederen belastingplichtige door
het desahoofd een uittreksel wordt verstrekt,
houdende opgaaf van het door hem verschuldigd
bedrag.
Behoudens de bevoegdheid van evengenoemd
bestuurshoofd om, op verzoek der bevolking,voor
alle of bepaalde perceelen of perceelgedeelten
eener desa tusschentijds een nieuwe repartitie
to gelasten, geldt de verdeeling der belasting
voor gronden in individueel bezit on in gemeentelijk bezit met blijvende aandeelen onveranderlijk
voor het jaar der vaststelling van den districtslegger en elk der volgende negen jaren, met dien
verstande, dat in het kohier rekening wordt gehouden met de voorgevallen mutation onder de

belastingschuldigen. De repartitie echter van de
belasting van gronden, bezeten in gemeentelijk
bezit met niet-blijvende aandeelen, geldt voor
niet langer dan den duur der verdeelingsperiode.
Zooveel mogelijk dus is bij de nieuwe regelingen
fixiteit van belasting voor langen termijn. betracht. Door bijzondere voorzieningen wordt
niettemin rekening gehouden, voor zooveel noodig, met wijzigingen in het belastingplichtig
areaal van beide soorten tijdens den loop van die
termijnen.
De ontheffing van landrente, ingeval van onbeplant blijven en deugdelijk geconstateerd misgewas van sawahs is, evenals verschillende der biervOOr besproken onderwerpen, het meest in bijzonderheden geregeld in de algemeene ordonnantie voor Java on Madoera.
De inning der landrente geschiedt door de
desahoofden, die daarvoor acht ten honderd genieten van de geinde bedragen.
Met uitzondering van de Vorstenlanden zullen
de nieuwe landrenteregelingen weldra over geheel
Java in werking zijn getreden. De aanslag bedroeg in 1915 bijna 21 mill. gulden.

In- en uitvoerrechten.
Doze worden geheven volgens de tarief wet van
17 Nov. 1872, welke nog steeds, zij het gewijzigd,
geldt en waardoor voorgoed aan de heffing van
differentieele rechten, zoo bij den in- als bij den
uitvoer, een eind word gemaakt, en waaraan ten
grondslag lag de heffing van een normaal invoerrecht van 10 pct. van de waarde van de rneeste
der in het tarief opgenoenade artikelen, en van
6 pct., waar bestaande tractaten dit noodzakelijk
naaakten, alsmede voor alle niet genoenade goederen, en behoud van het tarief van uitvoerrechten
met enkele uitzonderingen.
Op 1 Jan. 1874 trad de nieuwe tariefwet, zooals zij onder no. 35 in het Indische Staatsblad
van 1873 is opgenomen, in working, en hiermede
kwam Indio voor het eerst sedert de vestiging
van het Nederlandsch gezag in het bezit van een
zuiver fiscaal tarief, waaraan alle toeleg om
de Nederlandsche nijverheid en de Nederlandsche
productenmarkt to begunstigen en to bevoordeelen vreemd was. In dit opzicht bleef de wet van
1873 tot heden onveranderd van kracht; maar
inmiddels zijn de tarieven zelf herhaaldelijk herzien en gewijzigd; in het bijzonder verdiect vermelding dat successievelijk de uitvoerrechten op
thee, koffie en suiker worden afgeschaft. Bij de
wet van 29 Dec. 1911 word een uitvoerrecht ingesteld van / 0.03 per H.L. van petroleum, benzine en petroleunagasoline.
De nieuwste afkondiging der tariefwet is die bij
Ind. Stb. 1910, no. 79; de gezamenlijke gedeelten
van Nederl.-Indio, waar vanwege het Nederl.
Indische bestuur in- en uitvoerrechten worden
geheven, worden aangeduid met de uitdrukking
„tolgebied". Alle goederen, welke in dat gebied
ten verbruik worden ingevoerd, zijn onderworpen
aan invoerrecht, tenzij zij uitdrukkelijk zijn vrijgesteld.
Is de heffing van invoerrecht van de ingevoerde
artikelen regel, daarentegen is de heffing van uitvoerrechten van de uitgevoerde goederen uitzondering. Vat Java on Madoera en Bali en
Lombok betreft, geschiedt zij slechts voor de
artikelen huiden,pet roleum,benzine,en petroleumgasoline, tin, vogelnestjes en niet voor de inlandsche markt bereide, d.w.z. ongekorven tabak ;
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wat de Buitenbezittingen zonder Bali en Lombok
aangaat, geschiedt zij voor de vijf genoemde artikelen en bovendien voor sommige beach- en andere producten door den Gouverneur-Generaal
• aangewezen. Alto andere goederen gaan vrij van
rechten uit.
Accijnzen.
Men kent op het oogenblik in Neder1.-Indie
vier accijnzen, welke echter niet alle in hetzelfde
gebied werken :
lo. een accijns op sommige soorten van tabak
uit zee aangevoerd in de gewesten Westerafdeeling van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo.
2o. een accijns geheven op de eilanden Java
en Madoera van het inlandsch, d.w.z. het binnen
Neder1.-Indio vervaardigd, gedistilleerd.
3o. een accijns op petroleum, geheven wordende in de gewesten en deelen van gewesten behoorende tot het tolgebied. Zie voor het begrip tolgebied onder In- en uitvoerrechten.
4o. een accijns op lucifers, evenzoo geheven
wordende in de gewesten en deelen van gewesten
behoorende tot het tolgebied.
BELAWAN en BELAWAN-DELL Rivier in de
afdeeling Deli en Serdang van het Gouv. O.kust
van . Sumatra, aan welks mond het eiland, waarop
de plaats BoLAWAN DELI ligt. Het is de groote
afvoerplaats van het cultuurgebied, voornamelijk
van de tabak en de rubber, die in Deli, Langkat
en SOrdang geteeld worden, met welke landschappen en met welker hoofdplaatsen BOlawan verbonden is door cen veel vertakten spoorweg, waarvan de aanleg in 1883 ward begonnen ; zeer belangrijke scheepvaart. Plannen bestaan om van
Belawan een Oceaanhaven to makers (zie DELIRIVIER). Belawan-Deli is, behalve door den
spoorweg, door een 4 K.M. langen transportweg
met Laboean Deli verbonden.
BELIAN (mAL.). Zie EUSIDEROXYLON.
BELOAN. Bergtop op M. Celebes hoog 3050 M.
BELOE. Onderafd. der afd. Noord en MiddenTimor van de res. Timor en 0., bestaande uit
het gouvernementsgebied, gevormd door de vallei van Atapoepoe, en een aantal landschappen
BELOET. Zie AAL.
BELOM (ORANG). Zie ORANG LOM.
BELOMAROE of BEROMAROE. Zie SIG1BIROEMAR OE.
BELONEEZEN. Zie TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN (B evolkin g).
BENA (Bona). Een 3 voet hooge getijgolf,
welke uitsluitend wordt waargenomen in den
mond der Rokanrivier, N. O.kust van Sumatra.
Zij komt alleen voor omstreeks Voile en Nieuwe
Maan, doch niet geregeld met ieder springtij.
BENDAHARA. Zie TITELS.
BENDARA. Zie TITELS.
BENEDEN- en BOVEN-DAJAK. Beide onderafd. van de afd. Koeala Kapoeas, res. Z. - en O.Afd. Borneo, bestaande uit de districten Koeala
Kapoeas, Kahajan en Boven-Dajak, zich uitstrekkende langs de Kahajan en de Kapoeas
Moeroeng. Aan de kust enkele vrij groote nederzettingen. Dj6loetoeng en rotan behooren tot de
voornaamste boschproducten.
BENEDEN TAPANOELI. Afd. der res. Tapanoeli met hoofdplaats Sibolga ; zij bestaat uit
de onderafdeelingen : 1. Sibolga en Batang Toroe
(Taro)- distr. 2 Natal en Batang Natal. 3 het
eil. Nias en oral. eilanden.
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BENGAALSCH GRAS. Zie PANICUM MAXIMUM.

BENGALEN-PASSAGE. Zeestraat tusschen de
eilanden Poole Brett& en Peel?, We benoorden de
N.punt van Sumatra.
BENGAWAN. Zie JAVA, rivieren (Solo).
BENGAWAN DJERO is de naam van een in
drie onderdistrioten verdeeld district der afdeeling Grisee in de residentie Soerabaja. Meer algemeen echter wordt daaronder verstaan een gedeelte dier residentie, waarin bedoeld district is
gelegen, en dat voornamelijk bekendheid heeft
gekregen, doordat de aldaar bestaande toestanden o.m. aanleiding gaven tot het in uitvoering
nemen van het groote plan der Solo-valleiwerken
dat echter gestaakt is.
Omtrent den economischen toestand der bevolking deelde indertijd de Resident van Soerabaja in een Nota van 29 Oct. 1887 verschillende
bijzonderheden mode, die inderdaad een treurig
beeld van de omstandigheden in de bedoelde
streek gaven.
BENGBRENG (GOENOENG). Een grootsche
steile zandsteenmuur, den zuidelijken wand vormend van het dal der Tii Boeni ( Preanger-Regentschappen) in zijn middelloop; goeddeels is daze
dalwand nagenoeg loodrecht en dan geheel kaal,
zoodat men de lichte kleur van het gesteente al
van vex ziet schitteren.
BENGKAJANG. Hoofdplaats van de onderafd.
B5ngkajang van de afd. Singkawang der
res. W.afd. van Borneo, gelegen in een bergachtige streek op een hoogte van bijna 200 M.;
wordt aanbevolen als herstellingsoord voor zieken.

BENGHALIS. De zuidelijkste en wat oppervlakte betreft verreweg de grootste afd. van het
Gouv. O.kust van Sumatra; strekt zich langs de
kust uit van even bezuiden de mending van de
Pane-rivier tot aan Tandjong Ongka aan den
zuidelijken oever van de monding der Kampar.
De afd. omvat de stroomgebieden van de
Rokan-, Siak- en Kampar-rivieren. De voornaamste langs de kust in de straat van Malaka
liggende eilanden, die tot de afdeeling behooren,
zijn, van het N. beginnende, het eiland
Roepat of SOgaro, en de vroeger gewoonlijk zoo
genoemde Brouwers-eil. Hiertoe behooren
behalve eenige kleinere van het N. of : het
eil. Bengkalis (zie aldaar), Poelau Padang, Poeloe Rantau of lining Tinggi met Poelau Rangsang of MOdang.
Het grootste gedeelte der afd. bestaat uit alluvium, met een helling van W. naar 0. met eenig
heuvelland in het gebied van den bovenloop der
Rokan- en Kampar-rivieren. De genoemde eilanden waken deel uit van dat alluvium, daar de
zeestraten, die hen van den vasten wal en onderling scheiden, slechts geulen in den alluvialen
bodem zijn.
Voor de administratieve indeeling der afd.
wordt verwezen naar OOSTKUST VAN SUMATRA.
BENGKALIS. Het N.lijkste eiland van de zg.
Brouwers-eilanden, in straat Malaka ; strekt zich
in de richting van N.W. naar Z.O. uit tusschen
102° en 102° 32' O.L. Zie vorig art.
BENGKALIS. Hoofdpl. van de afd. van dien
naam van het Gouv. Oostkust van Sumatra,
gelegen_ aan de W.kust van het gelijknarn.ige
eiland. Daze plaats was van de verheffing van de
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Oostkust van Sumatra tot een residentie (1873)
tot 1887 hoofdplaats van dat gewest; standpl.
van den ass.-res. der afd.
BENGKOE (MAL.) en BENGKOE - OLIE. Zie
PAYENA LATIFOLIA.
BENGKOELEN. Zie BENKOELEN.
BENGKOEWANG (mAL.). Zie PACHYRHIZUS.
BENGKOK- STELSEL. Zie VORSTENLANDEN.
BENKOELEN.Landbeschrij yin g. Residentie op Sumatra, met een oppervl. van
24.442 K.M. 2, en op ult. Dec. 1912 een bevolking
van 220.000 zielen. Tot het gewest behooren de
eilandengroep Enggano (zie aldaar), Poelau Tikoes, een onbewoond eiland, Poelau Pisang bij
Kroe en P. Betoeah of klein Fortuyn, een onbewoond eilandje beoosten,de Blinabingbaai.
Het gewest strekt zich in do richting van N.W.Z.O. langs de W.kust van Sumatra uit van +
2° Z.B. tot aan den uitersten Z.W. -punt, de
Vlakke Hoek en de nabijgelegen Tandjong Tjina.
De N.lijke grens van het gewest wordt gevormd.
door de AJer M6ndjoeto; de 0.1ijke grootendeels
door het Barisangebergte, dat de residentie van
Djambi, Palembang en de Larapongsche districten scheidt ; het Barisangebergte bestaat bier
uit niet weer dan twee, dicht langs elkaar leopende evenwijdige ketens, die grootendeels onder
jong-vulkaanseh materiaal zijn bedolven. Het
lange lengtedal daartusschen is van of wisselende
breedte, maar in 't algemeen smal. Voornaamste
rivieren de Ketaoen on de Semangka (zie aldaar).
De voornaamste van de vele toppers, waaronder
verscheidene hooger reiken dan 2000 M. zijn van
N. naar Z. gaande: Goenoeng Pandan (2168 M.),
G. S6blat (2383 M.), B. Roentjing (2221 M.), B.
Daoen (2467 M.), G. Palik (2463 M.), B. Kaba
(zie aldaar), G. Dompo (zie aldaar), G. Patch
(2817 M.), B. Poeroes (2567 M.), G. B6gapoet
(2732 M.), B. Garang-garang (2394 M.), G. Pasagi
(2232 M.). Voor het gebergte strekt zich een
slechts small° laagvlakte uit, waarop echter de
bevolking van de res. in hoofdzaak zit samengodrongen.
Het klimaat is in de benedenstreken warm,
hoewel gewoonlijk de zeewind overdag, de landwind 's nachts een aangename afkoeling brengt.
In de bovenstreken is het klimaat aangenamer.
Middelen van bestaan:
De landbouw staat nog niet op hoogen trap. De
ongeschiktheid van het land voor rijstbouw en de
geringe vruchtbaarheid veroorzaakten vaak in
het gewest hongersnood en epidemieen. Ook thans
nog wordt de m.eeste rijst op ladangs geteeld, clan
wel op moerasgronderk; het aantal bewatercle
sawahs is echter in de laatste jaren enorm toegenomen. Naast de rijst verdienen als landbouwgewassen vermelding koffie, tabak en pinang.
De koffie wordt in de bergstreken aangeplant ;
vooral de Kroe-koffie is zeer gezocht. Van de
Europeesche cultures is zeker die van de specerijen de oudste, maar beteekent thans niet veel
racer. De pepercultuur is van oudsher in Benkoelen inheemsch, de uitvoer beliep over de
laatste jaren gemiddeld 500.000 K.G. grootendeels zwarte peper. Op ultimo 1914 waren er 20
erfpachtsperceelen uitgegeven, een oppervlakte
beslaande van 23.500 bouws. Er werd geplant
koffie (Robusta en Java-,) hevea, klappers, karat,
doch de resultaten zijn over 't algemeen nog niet

groot. De bosschen, waarmede een groot deel van
het land (vooral in de minder toegankelijke bergstreken) bedekt is, leveren tal van goede houtsoorten, en bevatten vele getah-produceerende
boomen, en rotansoorten. Sinds 1913 ressorteert
het gewest ond.er den to Lahat (Palembang) geplaatsten houtvester, die _met het boschreserveeringswerk een aanvang heeft gemaakt. De
veeteelt is eon voornaam raidclel van bestaan in
een groot deal van het gewest; de vischvangst is
van weinig belang. Van groote beteekenis is de

tnijnbouw.
De rijkdom van het gewest aan edele metalen
is vermaard geworden, vooral van de aders van
Redjang Lebong. Doze waren oak aan de inlanders bekend maar door hen gevreesd, want telkens als nieuwe goudvondsten gesehiedden kwamen rampen, doordat de aardgeesten vertoornd
waren over dit wroeten in hun oud verblijf :
tijgers verslonden eenige arbeiders, aardbevingen
,deden schachten instorten. In 1896 leerde de
administrateur Eugene Kassel op aanwijzing van
een hadji de rijko goudlagen keniien, die bijonderzoek bleken to behooren tot de xneest productieve
lagen, die adersgewijze in de jong-eruptieve gesteenten waren binnen gedrongen. Weldra nam
de particuliere goudmijnindustrie eon geweldige
vlucht. In 1913 bedroeg de totale opbrengst van
bet goud 4 1/2 millioen gulden, van het zilver
f 600.000. Daarraee staat Benkoelen aan de spits
van edele metalen leverende streken in onzen
Archipel. Zie vender LEBONG. De arbeid op de
raijnbouwonde,rnerain gen geschiedt met gecontracteerde arbeiders (Javanen, Soendaneezen,
Chineezen).
De economische ontwikkeling is lang tegengehouden door de gebrekkige verkeerswegen van
het gewest. Het verkeer to land, vooral per
automobiel, is in de laatste jaren, grootendeels
dank zij de ontwikkeling der goudmijnindustrie,
belangrijk toegenomen. Van veel belang voor
het gewest zal de uitvoering worden der ZuidSumatra-spoorwegplannen.
De scheepvaart bepaalt zich tot een geregelde
vaart van de booten der Kon. Paketvaart;
tevens wordt over zee een levendig verkeer onderhouden tusschen de hoofdpl. Benkoelen on Pasar
K6taoen met motorsehoeners on prauwen, bijna
uitsluitend voor het vervoer van diverse benoodigdheden voor de mijnbouwondernemingen.
Het gewest telt 2 Europeesche scholen, 1 ter
hoofdpl. Benkoelen, 1 to Mocara Aman. Ter
hoofdpl. Benkoelen is rinds 1911 een Gvts.-inl.
school le kl. waar de Nederl. taal wordt onderwezen ; voorts zijn over het gewest verdeeld 19
Gouv.-inl. scholen der 2e klasse, terwijl in 1914
het aantal volksscholen 98 bedroeg.
De gezondheidstoestand is over 't algemeen
good ; de meest voorkomende ziekten zijn malaria
en buikaandoeningen. Gebruik van opium vindt
men slechts onder een klein deal van de Redjangen Lebong-bevolking.
Be volking. Op ult°. 1912 telde Benkoelen 220.000 inwoners, van welke + 213.900
Inlanders, 500 Europeanen on 5500 Chineezen.
De Inlanders behooren tot verschillende stammen uit de aangrenzende streken; de bevolking
van Kroe on Kauer bestaat grootendeels uit
Lampongers; van Manna en Seloem.a uit Pasemailers ; van de afdeeling Benkoelen, eon deal van
Lais on van Redjang nit Redjangers; van eon dee
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der onderafd. Lais en Mong uit Mongers; die
van Moko-Moko uit Minangkabauers en Djambiers, die bij hun verhuizing hun voorvaderlijke
instellingen medegenomen en veel daarvan behouden hebben; onder Siirawais verstaat men de
bevolking der afdeelingen S6loema en Manna (zonderPasgmah Oeloe Manna). Zie omtrent huweltksrecht het art. HUWELIJKen over de kolonisatieproeven het art. KOLONISATIE. De godidienst is
bijna algemeen de Mohan:tmedaansohe; het aantal Heidenen (in Stiloema Manna en Enggano)
vermindert geleidelijk, vooral door overgang tot
den Islam. In Pas6mah Oeloe Manna is Binds
1888 een Roomsch-Katholieke missie gevestigd
(nadat er enkele jaren to voren een Protestantache zending was gestaakt); het aantal Christenen beliep daar ult°. 1913 600, op een bevolking
van bijna 5000 zielen. Op het eiland Enggano,
waar een Protestantsche missie van uit Mentawei
werkzaam is (met Gouvt. subsidie), telt men 230
Ohristenen op een bevolking van 329 zielen.
De taal is Maleisch, doch in de verschillende
deelen van het gewest in zeer uiteenloopende dialecten (Lampongsch, Pas6mahsch, S6rawaisch,
R6djangsch, Minangkabausch), met Kier en daar
veel Javaansche bestanddeelen. Het R6djangschrift is in het midden- en zuidel. deel van het
gewest in gebruik.
G e s c h i e d e n i s. Omtrent de vroegere geschiedenis van Benkoelen is zoo goed ads niets
bekend. De plaats wordt reeds vroeg (in 1633)
genoemd als een nederzetting, waar de 0. I. C.
handel dreef en een kantoor had, en van 1664—
1670 had de Comp. op de voornaamste plaatsen
langs de W.kust kantoren gevestigd, en kon zij
beschouwd worden als meester over die kust,
waarvan Padang het hoofdkantoor werd. Benkoelen, dat door zijn peperproductie en later ook
door zijn specerijen niet onbelangrijk was, en
vooral een schoone toekomst beloofde, was echter
gedurende de 18e eeuw meestentijds in handen
der Engelschen. Zie ENGELSCHEN IN DEN
MAL. ARCHIPEL.
Eerst op 6 April 1825 ging Benkoelen, tengevolge van het Londensche tractaat van 1824,
weder in Nederl. handen over, aanvankelijk als
afd. van Sum.'s Westkust, doch na 1826 was
het een zelfstandige ass.-residentie. In 1878 werd
het wegens de toenemende belangrijkheid tot
residentie verheven. Welvaart en goede gezindheid der bevolking, veiligheid van personen en
goederen nemen in de laatste jaren steeds toe.
Best u u r. Benkoelen is volgens de Ind. Stb.
van 1911, nos. 343 en 483 administratief verdeeld
in 6 afdeelingen, nl. 1 Benkoelen, 2. Seloema
(hoofdplaats Tais), 3. Manna (gelijknamige
hoofdpl.), 4. Kauer (hoofdpl. Bintoehan), 5.
Kroe (gelijkn. hoofdpl.) — 2 t/m 5 elk onder een
controleur of civiel gezaghebber, — 6. L6bong
(hoofdpl. Moeara-Aman) onder een assistentresident, en verdeeld in 4 onderafdeelingen, elk
onder een controleur of civ. gezagh.: a. TAbong
(hoofdpl. Ma. Aman), b. Lais (gelijkn. hoofdpl.),
c. R6djang (hoofdpl. Ii6pahiang), d. MokoMoko (gelijknamige hoofdpl.). Bij Ind. Stb. 1912,
no. 233 is de geleidelijke indienststelling bevolen
van 22 districtshoofden, waarvan er in 1912
reeds 10 werden aangesteld; zij dragen den titel
van demang. Als volkshoofden heeft men in do
marga's de margahoofden (pasirahs), onder welke
de doesoenhoofden (proatins) staan, op de pasars
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de pasarhoofden, in rang gelijkstaande met de
margahoofden.
De woeste gronden behooren tot het staatsdomein ; de beschikking daarover berust, behoudens het ontginningsrecht der bevolking,
uitsluitend bij het Gouvernement; op de gronden
waarop geen individueele gebruiksrechten bestaan, wordt door de niarga een communaal gebruiksrecht uitgeoefend; op tuinen, erven en
sawahs worden individueele gebruiksreohten uit-geoefend.
BENKOELEN. Afd. van het gewest van dien
naam. Zie aldaar.
BENKOELEN. Hoofdplaats van het gewest en
van de gelijknamige afd. op Sumatra, met 7770
inwoners, waarvan 6750 inlanders, 850 vreemde
Oosterlingen en 170 Europeanen. Benkoelen, dat
een oppervlakte beslaat van 8.6 K.M. 2, is zeer
fraai aangelegd op een terreinverheffing (11 M.
boven zee). De plaats, die van goed drinkwater
is voorzien,is doorsnederi door ruime, goed onderhouden, loramerrijke wegen. Op het Europeesch
kerkhof, achter -de genoemde residentswoning,
vindt men nog verscheidene, van steenen gedenkteekenen voorziene, graven uit den tijd der Engelsche vestiging. Zware aardbevingen troffen
het stadje op 21 Maart 1818, 5 Januari 1900, on
laatstelijk 25 Juni 1914. De laatste aardbeving
duurde tusschen 10 sec. en 1 a 2 min. ; het aantal
dooden bij die catastrophe bedroeg 20; de schade
aan gebouwen berokkend werd begroot op 1 1/2
guldens.
miloen
BENOEA (ORANG). Zie ORANG BENOEA.
BENSBACH-RIVIER. Zie TORASI.
BENTENG. Versterking, fort. Onder dezen
naam wordt door de inlanders ook aangeduid de
afdeelingshoofdplaats Tangerang in de residentie
Batavia.
BENZOE. Een bars, afkomstig van Styrax BenZOin Dryand., een hoogen boom, welke op Sumatra, Java, Borneo, Siam enz. wordt aangetroffen, Om haar to verkrijgen gaat men op
Sumatra veelal op de volgende wijze to werk:
Als de boom zes jaar oud is, wordt er een overlangsche insnijding in den bast van den stam gemaakt, en wel in de nabijheid der lager gelegen
takken. Een vloeistof treedt dan naar buiten,
welke spoedig vast wordt door haar aan de zon
en de lucht bloot to stellen, waarna de harde
massa wordt afgeschrapt.Iedere boom levert jaarlijks PI, kilo benzee en wel gedurende 10 of 12
jaar. De Kars, die in de eerste drie jaren verzameld wordt, is wit, do later uitvloeiende bruin
van kleur.
Benzoo bezit een aangenamen reuk, is in zuiveren toestand volkom.en oplosbaar in alcohol,
bevat 12 tot 20 pct. benzazuur en wordt gebruikt als geneesmiddel en als reukwerk. De uitveer uit N.-0.I. bedroeg in 1915 een waarde
van / 624.231.
BEO (MAL., JAV., SOEND.), ook wel JAV.
Mentjo, MAL. tijoeng, SOEND. tjijoeng. Gracula
javanensis. De Bee's worden om hun leerzaam.heid en vaak aangenaam gefluit algemeen in
kooien gehouden. Zie SPREEUW.
BERANGAN beter BARANGAN of SARANGAN (mAL.). Zie CASTANEA ARGENTEA.
BERANGAN DOER! en BERANGAN GADJAH (mAL.). Zie CASTANEA JAVANICA.
BERAOE of BEROIJW. De zg. B6rouwsche
'ander', bestaande uit de van elkander onafhanke-
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lijke, zelfbesturende landschappen Goenoeng
Taboer en Sambalioeng, liggen aan de Oostkust
van Borneo, tusschen het landschap Boeloengan
ten N. en het landschap Koetei ten Z. Administratief behooren zij tot de onderafd. Mraoe, afd.
Samarinda der res. Z. en O.afd. v. Borneo.
BERAOE. Rivier aan de O.kust van Borneo.
Zie BORNEO IV. H.
BERASTAGI. Nederzetting in de onderafcr.
de Karolanden der afd. Simeloengoen en de Karolanden van het Gouv. Sum. Oostk., gelegen aan
den grooten weg van Medan naar de Alaslanden
in de nabijheid van Kaban Djahe, met tal van.
Europ. villa's. Bit plaatsje is van groote beteekenis voor de toekomst van de Karo-hoogvlakte,
omdat bier door den Hoer Botje op last van het
Bataksch Instituut schitterend geslaagde proeven zijn genomen met de teelt van aardappelen,
welke daar in korten tijd tot volkskultuur is geworden.
BERBEK. Afd. en regentschap van de res.
Kediri, heeft een oppervlakte van 1103 K.M.
en is verdeeld in 5 districten, met name Ngandjoek, Berbek, K6rtosono,(Kertashnh),Lengkong
en Waroedjajeng, van welke de twee eerstgenoemde de contrOle-afd. Ngandjoek en de drie
laatstgenoemde de contrOle-afd. Kertosono vormen ; hoofdpl. Ngandjoek. Einde van 1905 telde
zij bijna 337.000 inwoners, waaronder + 300
Europeanen, en ruim 2600 Chineezen.
BEREN ( Ursidae), een familie der Roofdieren
(zie aldaar), waarvan in den Indischen Archipel
slechts de Maleische Beer of Honingbeer ( Ursus of
Helarctos malayanus Rata) voorkomt. De Maleische Beer (baroeang of broeang, MAL., JAV.,
SOEND. kiboel, BATAKSCH, logo der Dajaks) is een
kleine (ongeveer 1 1/2 M. lange), kortharige beer,die
behalve op het vasteland van Azie alleen op Sumatra en Borneo, misschien ook op Banka, voorkomt.Het dier is zwart, met liehtgekleurden snuit
en een geelachtig witte, V-vormige, sours ringvormige vlek op de borst. Hij leeft vooral in uitgestrekte bosschen, zoowel in de vlakte als in
het gebergte. De Maleische Beer is een uitstekend
klimmer en beklimt met behuip van zijn lange
nagels kokospalmen en andere vruchtboomen,
met welker vruchten en jonge bladeren hij zich
voedt. Verder bestaat zijn voedsel hoofdzakelijk
uit kleine vogels en zoogdieren en zelfs insekten,
ook uit honing en suikerriet. Slechts zelden
wordt hij voor menschen gevaarlijk.
BERG (Mr. N. P. VAN DEN) geb. 1831 to
Rotterdam, overl. 1917; werd in 1873 Pres. der
Javasche Bank, in 1891 Pres. der Nederl. Bank;
heeft vooral in de eerste betrekking zooveel gedaan voor de ontwikkeling van India's hulpbronnen, dat hij tot 2 maal toe moot zijn aangezocht
om Gouv. Gen. to worden. De uitnemende artikelen van zijn hand op het gebied der financien
bezorgden hem het eeredoctoraat in de beide rechten aan de Leidsche Universiteit, en het lidmaatschap van de Korn Academie van Wetenschappen.
BERG - REGENTSCHAPPEN. Landstreek in
het Gouv. Celebes en Ond., vroeger eon onderafdeeling der afdeeling Noorderdistricten, maakt
thans deal uit der onclerafdeelingen Maros en
Pangkadjen6; een bergland, waarvan de hoogste
toppen zich tot 6 h 700 M. verheffen, en de.,t door
een reeks kalkrotsen, waarin slechts enkele bruikbare passen gevonden worden van de westelijk
gelegen vlakte gescheiden is. Men vindt hier de

districten of regentschappen Tjamba, Malatya
Tjinrana, Balotji en Laja.
BERGSMA (MR. JACOB HENDRIK). Geb.
1838, van 1894 tot 1897 Minister van Kolonien;
overl. 1915.
BERGSMA (DR. PIETER ADRIAAN). Geb.
1830; in 1875 benoem.d als eerste directeur van.
het Magnet. on Meteor. Observatoriurn. to Batavia, welks oprichting hij had voorbereid. Overl.
1882. Zie ook OBSERVATORIUM.

BERGSMA (MR. WILLEM BERNARDUS).
Geb. 1826, doorliep verschillende rangen bij het
Binnenl. Best., werd in 1872 benoerad tot chef
der Afd. Statistiek ter Algem. Seer.; overl. 1900.
Hij redigeerde het Eindresume van het onderzoek naar de rechten der Inlanders op den grond,
gehouden op Java en Madoera in 1867 on 1868,
waarvan het eerste deal verschenen is in 1879,
het tweede in 1880, het derde in 1895.
BERHALA. Eiland op ongeveer 30 K.M. ten.
N.O. van de Kwala Barba (de oostelijkste hoofdmending van de Djambi-rivier), en op ongeveer
gelijken afstand zuidelijk van Singkep gelegen.
BERHALA (STRAAT). Tusschen Sumatra,
(Tandjoeng Djaboeng of Boeng) en bet ten zuiden van Singkep liggende eiland Berhala.
BERI-BERI. Een ziekte, die nagenoeg in alle
tropische en sub-tropische landen, zoowel van het
Oostelijk als van het Westelijk halfrond, on veeral in den Indischen Archipel voorkomt. Haar yenschijnselen bestaan uit stoornissen in het gevoel
on in de beweging, waterzucht en hartaandoeningen. Haar oorzaak is een ontsteking en ontaarding van meestal periphere zenuwen (multipele
neuritis). Beri-beri tast bij voorkeur jonge mannen aan. Vrouwen, kinderen on oude raenschen
schijnen minder vatbaar. Het schijnt dat het
Maleische ras gemakkelijker beri-beri krijgt dan
het Kaukasische.
De theorie, dat beri-beri zou zijn een infectieziekte met een specifiek micro-organisms tot
oorzaak, heeft zoo good als overal plaats gem.aakt
voor de andere op velerlei wijzen on in verschillende landen gedocumenteerde mooning, dat
beri-beri is eon ziekte derrijsteters en veroorzaakt
wordt door het langdurig en eentonig gebruik
van geheel afgewerkte rijst (polished rice der
Engelschen), waaronder verstaan wordt rijst, die
om haar een aantrekkelijker uiterlijk to geven,
geheel van de zaadhuid en dus ook van de binnenste laag dozer huid, het zoogenaamde zilvervlies, is ontdaan.
Het eerst is de aandacht op het oorzakelijk yen-.
band tusschen het optreden eener polyneuritis
en het gebruik van geheel afgewerkte rijst gevestigd door C. Eijkman.
BEROEK. Zie LAMPONGAAP.
BESAR d. i. de 12e maand van het Mohammedaansche jaar, zie MOHAMMEDAANSCHE KALENDER.
BESARAN (JAv.). Zie MORUS.
BESCHIKKINGSRECHT. Een door den geheelen Archipel verbreid en voor de agrarische verhoudingen fundam.enteel reeht over den grond,
hierin bestaande, dat eeninlandschegerneenschap
(stain, district, dorp) aan zichzelf on haar laden
het onvervreemdbaar recht toekent our binnen
den gebiedskring, dien zij bewoont, den grond
vrijelijk to gebruiken (producten zam.elen, ontginnen, jagen), aan vreemden dit recht slechts
toekent onder haar toestemming en tegen beta-
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ling van een recognitie, bevoegdheden en beperkingen uitoefent ten aanzien ook van bouwvelden
binnen dien kring, en (dikwijls)zichaansprakelijk
acht voor binnen dien kring begane, ongedelgde
delicten. Zie GROND (RECHTEN OP DEN).
Dit recht heeft ongetwijfeld een religieuzen
achtergrond.
BESNUDENIS.Voor den Moslim is de besnijdenis, althans volgens de in .Ned.-India geldende
SjMi'itische leer, verplicht. Aan dit voorschrift
wordt in den Indischen Archipel, evenals ook wel
elders, zulk een groote beteekenis gehecht, dat
de besnijdenis er in het volksbewustzijn feitelijk
als een hoofdpliclit, en bij de meesten ook als de
voor toetreding tot den Islam noodzakelijke
vorm geldt.
In Ned. -Indio was de besnijdenis reeds voor de
invoering van den Islam in gebruik en komt dan
ook niet slechts bij de Mohammedanen, maw
eveneens bij heidensche volksstammen voor.
Onder de niet-Moslimsche stammen wordt de besnijdenis toegepast : bij de Papoea's van de oostkust van N.-Guinea, de inboorlingen van Boeroe,
sommige gedeelten van West-Ceram en de Watoebela-eilanden en van de Aroe-eilanden. Bij de
Tenggereezen op Java, Savoeneezen, Rotineezen, Soembaneezen en Timoreezen en bij de
heidensche stammen van Midden-Flores bestaat
zij, evenals bij de heidensche bevolking van
Celebes, bij de Dajaks der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, en bij de Heidenen op
Nias.
De besnijdenis van meisjes is in den Indischen
archipel alleen bij Mohammedanen in gebruik.
BESOEK. Madoer. „zandstroom", naam der
rivierdalen aan de hellingen v. d. Smeroe, die
tot afvoer dienen der vulk. slijkstrooraen (lahar).
BESOEKI. De meest oostelijke residentie van
Java, heeft een oppervlakte van ruim 10.000
K.M. 2 en had ult. 1905 een bevolking van 970.000
zielen, waaronder 1800 Europeanen, 3100 Chineezen en 2000 Arabieren en andere vreemde
Oosterlingen. De inlandsche bevolking bestaat,
met uitzondering van de afdeeling Banjoewangi,
die door Javanen bewoond wordt, grootendeels
uit Madoereezen. Het gewest, dat ten N. bespoeld
wordt door straat Madoera, ten 0. door straat
Bali en ten Z. door den Indischen Oceaan,
wordt ten W. begrensd door de residentie Pasoeroean. Over het algemeen is het gewest bergachtig. Op de grens met Pasoeroean vindt men
het Jang-gebergte met den Argapoer5, als boogsten top. Door de Arak-arak-keten, die in
N.O.richting van dat gebergte uitgaat, is het
verbonden met den Ringgit, een vulkanisch gebergte, geheel in bet Noorden van het gewest
gelegen. Oostwaarts van doze gebergten strekt
zich in het N.lijk deel van het gewest de vlakte
van Panaroekan uit, die doorstroomd wordt door
de Sampejan, die haar hoofdbronnen op den Argapoerit heeft, en nabij Panaroekan in straat Madoera valt. Die vlakte is slechts door een lage
waterscheiding, een zadel van niet meer dan
350 M. hoog, gescheiden van de Zuidelijk daarvan
gelegen vlakte, die van Djembe'r, welke door de
Bi5dadoeng en de Majang doorstroomd wordt.
O.lijk van die vlakten verheft zich het reusachtige Raoen-Idjengebergte op de grens van de
afdeeling Banjoewangi, die door dat gebergte
en zijn Z.lijke en N.lijke uitloopers geheel van
het overige deal van het gewest is gescheiden.
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Ten N.O. van dat gebergte, geheel in den N.O.
lijken hook der residentie en van Java vindt men
nog den op zichzelf staanden Baloeran, een niet
moor werkzame vulkaan, terwijl zich op het
schiereiland Balambangan, den Z.O.lijken uithook van het gewest en van Java, geheel gels°.
leerd, de platte k-alkberg Poerwa verheft, die
waarschijnlijk vroeger niet met den vaster), wal
van Java verbonden was.
Het gewest is administratief verdeeld in de afdeelingen Bondowoso, Djorabor, Panaroekan en
Banjoewangi. De particuliere landbouwindustrie
heeft sedert jaren in dit gewest een ruim veld
van ontwikkeling gevonden. Behalve 10 suikerfabrieken, waren er einde 1915: 34 ondernemingen, waar in v4willige overeenkomsten met de
bevolking tabak wordt geteeld, en 15 rijstpellerijen. Verder waren er bijna 130.000 bouws
gronden in erfpacht afgestaan, grootendeels voor
de teelt van koffie, rubber en tabak, gedeeltelijk
ook voor die van suikerriet, caoutchouc en cacao
en een kleine uitgestrektheid voor die van
klappers.
Dit gewest is in gestadige ontwikkeling, deels
door transmigratie van Oost- en Midden-Java en
overigens door uitbreiding der bergcultures, voornamelijk in de afdeelingen Banjoewangi en
Dj6nab6r.
De Madoereesche bevolking houdt zich hoofdzakelijk bezig met den landbouw (teelt van
rijst, mais on tabak), die door de vruchtbaarheid van den bodem over het algemeen
loonend is, terwijl zij zich aan de kusten ook met
de vischvangst en een weinig kustvaart bezighoudt. Ook legt zij zich op de veeteelt toe. De
binnenlandsche handel is vrij levendig; doch behalve de meer eenvoudige industrieen als pottebakken, vlechtwerken van bamboe, ijzersmeden,
enz. is de ambachtsnijverheid er weinig ontwikkeld. Vgl. Dr. R. Broersma, Besoeki, Een
gewest in opkomst.
BESOEKI. Controle-afd. en district van de afd.
en het regentschap Bondowoso, res. B6soeki,
vormende den N.W.lijken uithoek daarvan; verdeeld in 2 districten, Besoeki en Mlandingan.
BESOEKI. Vroeger de hoofdpl. van de gelijkn.
res. en afd. en het gelijkn. regentschap, thans
slechts de hoofdpl. van de gelijkn. controle-afd.
van de afd. Bondowoso, ligt aan straat Madoera.
Het is een weinig belangrijke plaats zonder veel
vertier, en zonder merkwaardige gebouwen of
andere opmerkenswaardigheden.
BESTUUR. Het bestuur over Ned.-India kan
worden gesplitst in het OPPERBESTUUR, bij de
Kroon berustende; het INDISCH BESTUUR, door
de Indische Regeering en haar departementen
van algemeen bestuur geoefend; alsmede het
BESTUUR TER PLAATSE, zich splitsend in BINNENLANDSCH BESTUUR, INLANDSCH BESTUUR en BESTUUR OVER VREEMDE OOSTERLINGEN.

A. Opperbestuur.
Het Opperbestuur over de kolonien berust,
krachtens art. 61 der Grondwet, bij de Kroon.
Het Opperbestuur door de Kroon geschiedt onder voortdurende deelneming en algeheele verant woordelijkheid van den Minister vanKolonien.
Enkele bevoegdheden van bestuur zijn uitsluitend aan de Kroon voorbehouden ; zoo is alleen
aan haar de bevoegdheid toegekend om in Ned.Indie gouv.-vestigin gen daar te stellen, dat gebied
in gewesten te verdeelen en in de bestaande in-

62

BESTUUR.

richting en bestuur der Christelijke kerkgenootschappen verandering to helpen brengen (artt.
63, 68, 122 R.R.), terwijl Haar de benoeming is
voorbehouden van den Gouv. - Generaal, den
Luitenant-Gouv.-Generaal, den vice-president en
de leden van den Raad van Ned.-Indie, den president van het Hooggerechtshof van Ned.-Indie en
den voorzitter en de leden der Algemeene Rekenkamer. Wat het aandeel der Kroon in het financieel beheer betreft, zie BEGROOTING VAN
NED.-INDIE en COMPTABILITEIT.
B. Indisch Bestuur.
Het bestuur over de „kolonien en bezittingen
van het Rijk in Azie" wordt uitgeoefend door een
Gouv.-Generaal, die daarbij de bepalingen van
het Reg.-reglement, der overige wetten en der
Kon besluiten en bevelen heeft in acht to nemen
(art. 1 R.R. enz.). Zie RAAD VAN INDIt,
GOUVERNEUR- GENERAAL, BEGROOTING
VAN NED.-INDIE, COMPTABILITEIT, DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR, AMBTENAREN, DRUKPERS, VERBLIJF en DECENTRALISATIE.
C. Bestuur ter plaatse.
1°. Binnenlandsch bestuur. Ned.-Indie is verdeeld in 36 gewesten, staande onder hoofden van
gewestelijk bestuur. Op Java en Madoera dragon
dozen alle 17 den titel van resident ; op de buitenbezittingen vindt men naast j 5 residenten 3
gouverneurs (Atjeh en onderh., Oostkust v.
Sumatra, Celebes en onderh.), terwijl aan het
hoofd van Billiton een assistent-resident staat;
dit verschil in titel geeft echter geen verschil
in maclit, wel in wedde. De taak der hoofden van
gew. bestuur is omschreven in een instructie,
als ordonnantie bij Ind. Stb. 1867, no. 114 afgekondigd. Schoon meer dan eons gewijzigd,
geeft die instructie goon volledig beeld meer van
den tegenwoordigen werkkring. Alle bestuursambtenaren, ook de inlandsche, staan onder hun
bevel en toezicht, en kunnen door hen worden
geschorst; sommige lagere Europeesche en vele
lagere inlandsche ambtenaren worden door hen
benoemd. Voor hun bestuursbemoeiingen inzake
comptabiliteit, zie aldaar.
Do instructie herinnert, dat de h. v. g. b. behalve met het bestuur ook met rechtspraak,
politie en wetgeving belast zijn. Voor hun na
1848 stork verminderde rechtsprekende function,
zie RECHTSWEZEN.
Verscheiden ambtenaren zijn aan het h. v. g. b.
voor het bestuur toegevoegd. In de eerste plaats
de gewestelijke secretaris, die in den regel zijn
vervanger is. Bovendien is tegenwoordig aan verscheiden h. v. g. b. buiten Java een ass.-res. toegevoegd, speciaal voor de aangelegenheden der
zelfbest. landschappen.
Voor het bestuur is elk gewest (behalve Billiton; Banka eerst sinds 1913) verdeeld in afdeelingen, die op Java en Madoera altijd onder een
assistent-resident geplaatst zijn, terwijl op de
Buitenbezittingen ook een controleur of bij uitzondering een gezaghebber dan wel een officier
als civiel gezaghebber aan het hoofd van een
afdeeling kan staan. De ass.-res. op Java en Madoera is hoofd van plaatselijk bestuur in zijn
geheele afdeeling; de afdeelingschef op de Buitenbezittingen is dat voor zijn geheele afdeeling zoo
deze niet is onderverdeeld, doch alleen voor de
onderafdeeling zijner woonplaats, zoo zijn afdeeling wel is onderverdeeld. Zij hebben meestal

rechtspraak (zie RECHTSWEZEN), zijn altijd
belast met politie, doch missen wetgevende
bevoegdheid (tenzij een uitdrukkelijke verordening hun die voor een bepaald onderwerp geeft).
De nadere verdeeling van de afdeelingen zell
in N.-Indie loopt uiteen. Enkele op de Buitenbezittingen zijn voor het binnenl. bestuur niet
onderverdeeld, by. die vanDjambi en van Banka;
de overige op de Buitenbez. zijn geheel of ten
deele gesplitst in onderafdeelingen, en die op Java
en Madoera omvatten alle 66n of meer controleafdeelingen. Terwijl echter de onderafdeelingen
op de Buitenbez. staan onder een eigen hoofd —
controleur, asp.-contr., gezaghebber —, die hoofd
van pl. best. is als zijn afdeelingschef niet binnen
zijn ambtskring woont, zijn de controleurs op
Java en Madoera aan de residenten en assistentresidenten toegevoegd als helpers en verplicht de
bevelen van dozen in alles op to volgen.
De werkkring der controleurs op Java en Madoom bestaat vooral in het houden van toezicht
over alle takken van het inlandsch bestuur en in
do voorlichting van de boven hen gestelde bestuursambtenaren omtrent alles, wat dat bestuur
betreft. Zij zijn in dagelijksche aanraking met de
inl. hoofden en bevolking en moeten zich beijveren die good to leiden, doch hebben evenzeer to
maken met de hoofden der vr. Oosterl. en met de
Europeanen.
De onderafdeelingschefs op de Buitenbezittingen (controleur of gezaghebber of officier als
civiel gezagh.) zijn wel met gezag, wel met belangrijke rechtspraak en wel met politiezorg bekleed, doch hebben overigens tegenover de Inl.
bevolking een gelijke taak als de controleurs
van Java.
Onze meerdere bemoeienis met zelfbest. landschappen uit zich onder meer in het grooter aantal controleurs, daar tegenwoordig bescheiden.
De adspirant-controleurs worden aan assistentresidenten of controleurs toegevoegd our onder
hun leiding werkzaam to zijn, tenzij zij tijdelijk
belast zijn met het beheer van een controleafdeeling of het bestuur van een onderafdeeling.
2°. Inlandsch bestuur. Onder doze benaming
verstaat men in rechtstreeksch gebied het gouverneraentsbestuur door Inlanders over Inlanders. Aan zoodanige bestuurders moot, ingevolge
art. 67 R.R. (een der groote beginselen van ons
Indisch bestuursstelsel), de onmiddellijke leiding
van die bevolking worden overgelaten.
Op Java en Madoera zijn de gewesten — de
Vorstenlanden en Batavia (behalve Krawang)
uitgezonderd — door den Gouv.-Gen. verdeeld in
70 regentschappen, aan het hoofd waarvan een
inlandsch ambtenaar, de regent (boepati), is
geplaatst.
De regenten zijn ook thans nog meestal van
hoog adellijke, sours van vorstelijke afkomst ; zij
worden door den Gouv.-Gen. benoemd on ontslagen op voordracht van den resident, die daarbij de dienst- on geslachtslijsten der candidaten
moot overleggen ; bij het openvallen der betrekking van regent wordt zooveel doenlijk tot opvolger gekozen een der zoons of nabestaanden
van den laatsten regent, beboudens de voorwaarden van bekwaamheid, ijver, eerlijkheid en
trouw.
De regent is het hoofd van het Inlandsch bestuur in het regentschap en belast met de onmiddellijke leiding van de Inlandsche bevolking.
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Met de inning van belastingen heeft de regent
geen bemoeienis: Behalve met bestuur in engeren
zin is deb regent belast met de uitoefening van
politic) onder de Inlanders; aismede met eenig
aandeel in de rechtspraak (zie REOHTSWEZEN); wetgevende macht bezit hij niet.
Den regent in het rechtstreeksch gebied van.
Java en Madoera is steeds een door den Gouv.Gen. benoerad inlandsch ambtenaar, gewoonitk
van hooge afkomst, nl. de patih, toegevoegd, die
in ales zijn plaatsbekleeder is. Uitgaande van de
gedachte, dat twee .personen (regent en patih)
voor een funotie (die van regent) te veel waren,
heeft Ind. Stb. 1900, no. 220 besloten, de patihs
op de meeste regentschapshoofdplaatsen geleidelijk mede te belasten met de functies van districtshoofd, aldaar hen derhalve te maken tot
patih-wodana.
Inlandsche bestuursambtenaren, vergelijkbaar
met de regenten en bun patihs op Java, vindt
men op de Buitenbezittingen bijna nergens.
Aan het hoofd der districten, waarin de gouvernementsFegentschappen en de vier zelfstandige patihschappen op Java en Madoera zijn
verdeeld, is een wedana (wedana) of districtshoofd geplaatst, wiens instructie zoo goed als
een copie is van die van den regent en tegelijk
met deze is vastgesteld. Doze districten zijn alle
op hun beurt verdeeld in onderdistricten, waarover een onderdistrictshoofd of assistant-wedana
(assistant-wedana) is gesteld.
In tegenstelling met Java zijn op de buitenbezittingen niet overal de districten geheel verdeeld in onderdistricten. Als districts- en als
onderdistrictshoofden heeft men ambtenaren
met zeer onderscheiden benaraingen, daaronder
ook titularissen, die vroeger al hoofden waren
van een Inl. rechtsgemeenschap.
Waar
3°. Be8tuur over vreemde Oosterlingen.
vreemde Oosterlingen (Chineezen, Arabieren,
Klingen enz.)in onbelangrijken getale voorkomen
zijn zij, naar het schijnt,aan het gewone Inlandsch
en binnenlandsch bestuur onderworpen, alsof zij
Inlanders waren. Daar, waar hun aantal zulks
rechtvaardigt, zijn zij echter, ingevolge art. 73
Reg-reglement., gesteld onder eigen hoofden, ook
binnen zelfbesturende landschappen. Zie KONGSI en VREEMDE OOSTERLINGEN.
BESTUURSACADEMIE (NED. INDISCHE).
Zie OPLEIDING VAN ADMINISTRATIEVE
AMBTENAREN.
BESTUURSAMBTENAREN. Zie ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN.
BESTUURSSCHOOL. Zie ONDERWIJS.
BETEL, BETELNOOT, BETELPALM, BETELPRUIM. Zie PINANG.
BETELNOOTKUST. Zie ARECA.
BEVLOEIINGEN. Ongetwijfeld is het bezigen van rivierwater voor bevloeiingsdoeleinden
een gebruik van zeer ouden datum in Ned.-India.
Van oudsher was rijst het hoofdvoedsel der bevolking, en waar dit gewas, om, met eenige zekerheid op een loonenden oogst to raogen rekenen,
bezwaarlijk buiten bevloeiing kan, ligt het vermoeden voor de hand dat althans op Java reeds
vroeg irrigatie-werken moeten hebben bestaan.
Inderdaad huldigt men deze meening thans vrij
algemeen, en is men —nadat dit door Dr. Brandes op taalkundige gronden aannemelijk is gomaakt — teruggekomen van de opvatting, dat
eerst met de komst der Hindoes (d. i. in het
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begin van onze jaartelling) de kunst van bevloeiing in India bekend raakte. Wel is het waarschijnlijk, dat onder hun invloed de irrigatie op
Java werd verbeterd: op enkele plaatsen worden nog overblijfselen van met steen of harde
padas bekleede waterwerken uit den Hindoe.tijd aangetroffen, o.a. tunnels.
Dat deze overblijfselen uit ouden tijd betrekkelijk schaarsch zijn, zal wel zijn toe te sohrij ven
aan de omstandigheid dat voor de irrigatie-wer" ken betrekkelijk snel vergankelijk materiaal
werd gebruikt, evenals thans nog bijna overal
geschiedt bb die bevloeiingswerken,
welke door do inlandsche bevolking zonder hulp van teehnici
worden tot stand gebracht. Vandaar de noodzakelijkheid om telkens, vooral na
band firs, groote herstellingen aan de leidingen
te verrichten, of deze geheel nieuw in te richten,
en dus een enorm arbeidsverlies.
Een enkele maal komt het voor, dat het water
dooreen primitief scheprad(kintjir) uit de rivier in
een op hooger niveau aangelegde leiding wordt gevoerd, van waar uit het op de velden kan worden
gebracht, doch deze wijze van waterontleening
vindt alleen op Sumatra eenige meerdere toepassing.
De eerste bemoeiingen van den
technischen Waterstaatsdienst
met de irrigatie hadden betrekking
op groote werken, waarvan de instandhouding op den duur te bezwarend voor de bevolking word, on zij zouden wellicht nog wel
achterwege zijn gebleven indien niet de invoering van het Cultuurstelsel de irrigatie weer
op den voorgrond had gebracht.
Een uitzondering hierop wordt gemaakt door
de Waterwerken in de residentie Batavia. De
Oostersloka n, een aftapping uit de
Tjiliwoeng, aanvangende ± 5 palen (ongev. 71/2
K.M.) boven de afdeelingshoofdplaats Buitenzorg, werd in 1739 begonnen door het Inlandsch
Hoofd van Kampong Baroe (een deel van het
landgoed Buitenzorg) en van 1749-1753, dank
zij den invloed van den Gouverneur-Generaal van
Imhoff, door de belanghebbende landheeren
doorgetrokken tot Weltevreden.
De West ersloka n, welke bij Buitenzorg uit de Tji-S6dani aftapt, word op voorstel
van Wimmercrantsz in 1776 aangevangen, met
de bedoeling om het water to voeren naar de
Tjiliwoeng ten einde aan deze rivier een ruimer
toevoer to verzekeren, maar later werden steeds
moor vergunningen verleend tot aftapping voor
irrigatiedoeleinden, zoodat ten slotte de leiding
een der voornaamste irrigatiekanalen van de
res. Batavia is geworden.
Als voorbeeld van de hierv6Or genoemde belangrijke werken, tot stand gekomen als gevolg
van de invoering van het Cultuurstelsel, zij hier
in de ,eerste plaatst vermeld de bevloeiing uit de
Sampean-rivier in de afd. Panaroekan der res.
B'esoeki. De dam in de Sampean, in 1832 gelegd,
was een vrij belangrijk kunstwerk: 45 M. lang en
ongeveer 8 M. hoog; de aanlegbreedte bedroeg
23 M.; de bovenbreedte 9 M. Hij heeft tot 1850
dienst gedaan ter voeding van twee leidingen
op den rechter- en een leiding op den linkeroever.
Voor de omstreeks terzelfder tijd aangevangen
werken in de residentien Soerabaja en Semarang,
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zie BRANTAS-DELTA WERKEN

en DEMAKSCJIIE WATERWERKEN.
In de res. Cheribon waren eveneens tamelijk

belangrijke werken in voorbereiding, hetgeen
reeds is of to leiden uit de omstandigheid, dat
gedurende de jaren 1847, '48 en '49 een bedrag
van / 281.000 daarvoor werd beschikbaar gesteld. Ook de irrigatiewerken in Bagelen, onder
leiding van den Ingenieur G. A. Pet begonnen
omstreeks den tijd, dat de Ingenieur H. de Bruyn
zijn Brantaswerken voltooide, kunnen gerekend
worden onder de met zoodanig succes ondernomen werken, dat Bag8lOn geruimen tijd bekend
stond als het klassieke land der technische irrigatie op Java.
Voor de beschrijving der wijze, waarop een
technisch bevloeiingswerk gewoonlijk tot
stand komt, en het verschil met de reeds beschreven i n 1 a n d s c h e bevloeiingswerken,
zie men het art. BEVLOEIINGEN in de groote
Encycl. van Ned.-India.
Bij het thans vigeerend Waterstaats-Reglement (Besluit van 3 Maart 1910 No. 36, Ind.
Stbl. no. 177) is een omschrijving gegeven van
den dienst der Irrigatie Afdee1 in gen; de eerste zoodanige afdeeling trad
in 1889 in werking, en werd successievelijk door
andere gevolgd : de dienst op Java en Madoera is verdeeld over 6 Irrigatie-Afd. n.l.:
Tji Manoek, Pomali-Tjomal, S8rajoe, Serang,
Brantas en Pekalen Sam.pean.
Omtrent den in vloe d, dien de irrigatie o p
de economische toestanden heeft
uitgeoefend, zijn nog weinig positieve gegevens
gepubliceerd. Dat die invloed gunstig is, wordt
algemeen erkend. Meer verschil van gevoelen
bestaat omtrent de vraag, of uit een financieel
oogpunt beschouwd, de aanleg van irrigatiewerken direct rendabel kan worden geacht. De
Vermeerdering van inkomsten voor de bevolking bestaat voornamelijk in de raindere kans
op oogstraislukkingen, grootere opbrengst van
bevloeide velden, gelegenheid tot het planten
van tweeds gewassen na den rijstoogst (in den
Oostmoesson) on in de voordeelen verbonden aan
de oprichting van Europeesche landbouw- on
fabrieksonderneraingen (suikerfabrieken). In een
recente publicatie nopens de Femali-werken —
die een oppervlakte van rond 46500 bouws bevloeien werd meegedeeld, dat de gemiddelde
opbrengst van de technisch bevloeide sawahs
binnen het bevloeiingsgebied bedroeg 37.6 picol
droge padi per bouw, tegen ± 30 plc. op de bevloeide sawahs buiten het P8maligebied. Voor de
litteratuur zie men de opgave in de groote En cycl.
BEVOLKING. De bewoners van de eilanden,
die staatkundig behooren tot NederlandschIndie, worden onderscheiden in Europeanen en
met daze gelijkgestelden on Inlanders on met
dozen gelijkgestelden. Zie VERDEELING DER

BEWONERS VAN NED. INDIf.
Van de Europeanen, die geboren zijn buiten
Nederlandsch-Indio, zijn de meesten Nederlanders, on voorts, de volgorde genoraen naar het
aantal : Duitschers, Belgen, Engelschen, Zwitsers,
Franschen on enkelen van andere nationaliteiten.
De buiten Ned.-Indi8 geboren met Europeanen
gelijkgestelde personen zijn v.n.l. afkomstig van
het vaste land van Azi8, zoo o.a. de Japanners en
de Armeniers.

De in Nederlandsch-India geboren Europeanen
zijn of afstammelingen van Europeesche ouders,
Of (en dat is de meerderheid) van gemengd blood.
De aldaar geboren met Europeanen gelijkgestelde personen zijn voornamelijk van Amboneesche of Chineesche afkomst.
Volgens de uitkomsten van de in 1905 gehouden
volkstelling (zie bijlage A van het Kol. Verslag
van 1907) bedroeg het zielental der Europeanen
on met dozen gelijkgestelden (met de res. Djokjakarta, die door een onnauwkeurigheid niet
meegerekend was) een totaal van 80.910 Europeanen, van wie 42.919 mannen on 37.991 vrouwen,
bovendien 13.425 offic. en manschappen van het
N. I. leger on 2441 officieren on schepelingen der
marine.
Het aantal Chineezen bedroeg op ult. 1905
in geheel Ned.-India 563.449, van wie 295.193 op
Java en Madoera on 268.256 in de Buitenbezittingen, dat van de Arabieren 29.588, van wie 19.148
op Java en Madoera en 10.440 in de Buitenbezittingen, dat der andere vreerade Oosterlingen
22.970, van wie 2842 op Java en Madoera en
20.128 in de Buitenbezittingen.
Op genoern.d tijdstip bedroeg het aantal Inlanders op Java en Madoera 29.715.908 (namelijk
14.588.843 mannen on 15.127.065 vrouwen),
terwijl het zielental in de gewesten der Buitenbezittingen (N. Guinea, behalve Merauke, uitgezonderd) totaal 7.304.552 (van wie 3.702.995 m.
en 3.601.557 vr. bedroeg. Volgens opgave in de
Meded. v. h. Encycl. Bureau Afl. X Dl. I bedroeg
op ult. 1912 het bevolkingsaantal van de gewesten der Buitenbezittingen 11.407.777 zielen,
de bevolkingsdichtheid (zonder Ned. N.-Guinea)
8.7 per K.M. 2, van Bali en Lombok 114.81, van
de Z. on 0. Afd. v. Borneo 2.21.
Volgens de uitkomsten der volkstelling van
1905 bevonden zich in geheel Ned.-Indict op ult.
Dec. van dat jaar ruim 37.000.000 inlanders.
In de bevolkingscijfers der Inlanders zijn niet
begrepen zij, die in het leger waren opgenoraen ;
ultimo 1905 was hun aantal 24.522, namelijk 5109
Araboineezen,16.786Javanen, 1789 Soendaneezen,
311 Madoereezen, 113 Boegineezen en 414 Maleiers (voornamelijk Tiraoreezen). Op de vloot
bevonden zich op dat tijdstip 1754 inlanders.
De uitkomsten van de zes tot dusver gehouden
volkstellingen op Java en Madoera wijzen op een
verzneerdering van de bevolking van 1880 tot
1885 van 8,4 %, van 1885 tot 1890 van 11,4 %,

van 1890 tot 1895 van 7,46 %, van 1895 tot
1900 van 11,9 % en van 1900 tot 1905 van 5,6 %;
hierbij client echter in aanmerking to worden genomen, dat de opnemingen steeds nauwkeuriger
hebben plaats gehad.
Aangezien de oppervlakte van Java en Madoera 131.508 K.M. 2 on van de Buitenbezittingen
(N. Guinea uitgezonderd) 1.783.913 K.M. 2 bedraagt, was de dichtheid der Inlandsche bevolking op de eerstgenoemde eilanden ± 226
zielen per K.M. 2 on zou zij voor de Buitenbezittingen ruim 4 per K.M. 2 bedragen hebben
(zie boven voor 1912). Het dichtstbevolkt
zijn op Java en Madoera de gewesten Kedoe en
Soerabaja (426 on 403 personen per K.M. 2 ), het
slechtst bevolkt Bosoe,ki on Bantam (95 on 113
personen per K.M. 2 ).
Het aantal Christen-inlanders bedroeg op ult.
1905 op Java en Madoera 24.663 on in de Buitenbezittingen 433.131, van wie in de residentie

BEVOLK.ING--BILLITON.
Tapanoeli 75.710, elders op Sumatra, Banka
en Billiton verspreid 1251,, op Borneo 2047, in
het gouvernement Celebes en onderhoorigheden
en de residentie Menado 229.642, in de residentie
Amboina 87.222, in de residentie Ternate en
onderhoorigheden 5563, in de residentie Timor
en onderhoorigheden 31.589 ; in de residentie
Bali en Lombok 37 en in Zuid-Nieuw-Guinea 79.
Op Java on Madoera -waren ultimo 1905 in
't geheel 928 en in de Buitenbezittingen 517
Chineezen en and.ere vreemde Oosterlingen, die
den Christelijken godsdienst hadden. aangenomen.
Met uitzondering van de Christen-Inlanders,
van een 1200 Badoej's in Bantam en van een
11000 belijders van den Tenggergodsdienst
in Pasoeroean, belijden de inlanders op Java en
Madoera den Mohammedaanschen godsdienst.
In de Buitenbezittingen zijn alle kustbewoners
Mohammedanen, in de binnenlanden worden nog
vele heidenen aangetroffen, en het is juist onder
dezen, met name de Bataks op Sumatra, de
Dajaks op Borneo en de heidensche bevolking
op Celebes en onderhoorigheden on op de eilanden, behoorende tot de gewesten Amboina en
Timor, dat de predikers van het Christendom de
ineeste bekeerlingen hebben gewonnen.
Alleen reeds in de afdeelingen Boeleleng en
Dlembrana van het eiland Bali werden in 1905
± 132.000 en op Lombok ± 20.000 belijders
van den Hindoeschen godsdienst aangetroffen,
terwijl men in het gewest Oostkust van Sumatra
5587 Hindoes telde.
Het hoofdmiddel van bestaan van de Inlandsche bevolking is het landbouwbedrijf; bij den
landbouw zijn betrokken op Java en Madoera
6.728.231 inlanders en in de Buitenbezittingen
2.148.981 inlanders, of te zamen 8.877.212 inlanders. Het aantal personen, die een ambacht
uitoefenen, hoewel veel geringer, is steeds sterk
toenemende (op ult. 1905 530.500 op Java en
Madoera en 118.679 in de Buitenbezittingen, of
te zamen 649.179); dan volgen de handeldrijvenden, meestal op hoofdplaatsen gevestigd.
Als bronnen voor bevolkingscijfers en bevolkingsstatistiek van den Indischen Archipel moeten genoemd worden in de eerste plaats de bijlagen van de Koloniale Verslagen en de Regeeringsalmanakken van Ned. Indio. Zie verder
de litteratuuropgave in de groote Encyclopaedie.
BEWERKINGSRECHT. Zie GROND (RECHTEN OP DEN).
BEZIT (COMMUNAAL EN ERFEIJK INDIVIDUEEL),en BEZITRECHT (INLANDSCH).
(Zie GR'ONDRECHTEN OP DEN).
BIADJOE'S. Naam van een der stammen van
de Olo Ngadjoe (d. i. de menschen in het bovenstroomgebied) in de Zuider- on Ooster- Afdeeling
van Borneo. Zij wonen tusschen de monding van
de Barito-rivier en het gebergte van Kota-waringin en zijn in verschillende kleinere stammen verdeeld, wier naam ontleend is aan de rivier, langs
wier oevers zij wonen, bijv. Olo (menschen) Poeloe
Petalc, Olo Mengkatip, Olo Kahajan, Olo Sampit
enz. Over dezen stam handelen de werken van
Perelaer, Salomon Muller, Hardeland en Schwaner. Zie DAJAKS.
BIBIT. Eigenlijk zaad, zaailingen, maar wordt
ook in uitgebreider zin gebezigd, b.v. in bibit
teboe, wat afgesneden gedeelten van den suikerriethalm zijn, uit welke knoopen de nieuwe spruiBEKN. ENCYCL.

ten voortkomen. BIBITAN zijn pepinieres, zaad.
beddingen, b.v. van padi, ko£6.e, enz.
BIDARA (mAL., SOEND.). Zie ZIZYPH17$
JUJUBA.
BIDARA LAOET of B. POETIH (mAL.). Ms

EURYCOMA.
BIDARA TJINA (mAL.). Zie ZIZYPHUS JUJUBA.

BIDJEN (NAL.). Zie SESAMUM.
BIDJI MAKASAR (mAL.). Zie BRUCEA.
BIDOERI (mAL.). Zie CALOTROPIS.
BIGAOE (mAL.). Zie XYRIS.
BIJAWAK. Algemeene, Maleische naam voor
soorten van het geslacht Varanus (zie onder VA.RANIDAE), waranen (ten onrechte ook wel leguanon genoemd); JAAT.: Mijawak of M6njawak;
SOEND. : Bajawak.
BIKEROE. Plaats in de onderafdeeling Sindjai, afd. Bonthain, Gouv. Celebes en 0.
BILA. Rivier, ontspringende op . den DolokPaoeng, ten Z.O. van het Toba-meer in NoordSumatra, aan de grens van de tijdelijke onderafdeeling Habinsaran, vereenigt zich bij haar
monding met de Pane-rivier, om gezamenlijk
met laatstgenoernde in Straat Malaka nit to
wateren. Het landschap Bila, omvattende het
beneden-stroom.gebied van die rivier, behoort
administratief tot de onderafd. Laboeanbato•
van de afd. Asahan. Het is een belangrijk rubbercentrum (Vgl. SIAK, LABOEAN BATOE en
0.-KUST VAN SUMATRA).
BILLITON of BLITOENG. Land b e s c h r ijv i n g. Eiland, tusschen Banka en Borneo gelegen, op 107 °31 1/2 '-108°18' O.L. on 2°31 1/2'—
3°161/2' Z.B. Het heeft eenigszins de gedaant•
van een vierkant en beslaat een oppervlakte van
4595 K.M. 2 De kusten van het eiland zijn over
het algemeen laag, zonder afwisseling, grootendeels raoerassig en weinig schilderachtig. Rondom het eiland liggen een groot aantal riffen en
zandplaten. Billiton is omgeven door een aantal
kleine eilandjes, ± 135 in het geheel, welke alle
administratief tot het groote eiland behooren en
samen een oppervlakte van 247.5 K.M. 2 vormen.
Van die eilandjes zijn de voornaamste : Wildanau met Batoe-Dinding en Nado (aan de W.kust),
Selioe (aan de Z.W. kust), de Schaarvogel-eilanden (voor de Z.O. kust), Solandoek (aan de 0.kust) en de Momparang-archipel (voor de N.0. kust).
Billiton bestaat uit geheel dezelfde gesteenten
als Banka (zie aldaar), nl. graniet on sedimenten
en vrijwel dit geheele oppervlak is met kwartaire
en jongere producten : zand on klei, bedekt. De
hoogste verhevenheid is een sedimentberg, de
510 Meter hooge tweetoppige Tadjena (laki on
bini ; laki =man ; bini =vrouw) een steilwandige
berg ongeveer in het midden van het eiland gelegen.
Evenals op Banka liggen de voornaam.ste granietcomplexen aan of dichtbij de kust on wel in
de vier hoeken. In het N.W. het groote, ongeveer V, van de eilandoppervlakte beslaande, een
heuvellandschap vormende graniet veld van
Tandjong Pandan, in het N.O. de 415 M. hooge
Boeroeng Mandi (de hoogste graniet-verhevenheid van Billiton) on een weinig naar het Z.W.
de Bolong (340 M.). In het Z.W. de Loedai-B6loeroegroep, waarvan de Loedai-top 360 M., de
Beloeroetop 245 M. bereikt, en in het Z.O. een
drietal kleinere en lage araniet - terreinen zonder
8

66

BILLITON—BIMA.

kenmerkende toppen en geheel met kwartair bedekt. Van delfstoffen verdient alleen het tinerts
vermelding (zie TIN).
De waterverdeeling is zeer gelijkmatig. Twee
hoofdrivieren ontspringen niet ver van elkander
in de streek bezuiden het Tadjem-gebergte en
den Badau en doorsnijden, de Tjeroetjoep op
de West-, de Linggang op de Oostkust uitmondende, het eiland in zijn geheele breedte. Een
derde hoofdrivier, de Boeding, ontspringt tusschen de bronnen der beide vorige en mondt uit
aan de N.kust, terwijl in dezelfde streek twee
rivieren haar oorsprong nemen,die aan de Z.kust,
in de Balokbaai, uitwateren. De TjOroetjoep is de
aanzienlijkste rivier van Billiton. Dicht bij hare
monding, waarvoor een zandbank ligt, bevindt
zich de hoofdplaats van het eiland. Aan de Z.kust zijn slechts kleinere rivieren, waarvan de
meeste uitloopen in de Balokbaai. Aan drinkwater is nergens gebrek, want in het binnenland
is dat der rivieren uitstekend, en waar doze nabij
de kust brak water hebben, kan men door middel van putter), van geringe diepte uitmuntend
water verkrijgen.
K 1 i m a a t. Wat de windrichting betreft,
staat Billiton onder den geregelden invloed der
moessons. Windhoozen komen er nogal eons
voor; daarentegen zijn onweders zeldzaam. De
vochtigheid der lucht is aanzienlijk, vandaar dat
het stork dauwt op het eiland. Zie KLIMAAT.
De gezondheidstoestand is op Billiton niet bijzonder ongunstig to noemen. De meest voorkomende ziekten, vooral onder de mijnwerkers, zijn
beri-beri en koortsen.
F 1 o r a. Verreweg het grootste deel van Billiton is met bosch bedekt, doch slechts op sommige
bergen en heuvels en op eenige andere plekken
worden nog zware oorspronkelijke wouden aangetroffen, terwijl het overige met jong hout van
hoogstens 20 tot 30-jarigen leeftijd begroeid is.
Uitgenomen het voorkomen van groote, boomlooze vlakten met weinig plantengroei in het
midden des eilands, vertoont de natuurlijke vegetatie van Billiton een treffende overeenkomst
met die van Banka (zie PLANTENGROEI).
Voor de fauna verwijzen wij naar het artikel
FAUNABe v o 1 k i n g. De bevolking van Billiton
bedroeg op ult. 1915 bijna 58.000 zielen, waarvan
± 400 Europeanen, ± 20.000 Chineezen, 9
Arabieren en andere vreemde Oosterlingen en de
rest inlanders.
Evenals op Banka wordt de Inlandsche bevolking van Billiton verdeeld in Orang Darat en
Orang S6kah. Evenmin als op Banka vormen de
laatsten op Billiton een zuiver ras. Zij bezitten
een krachtigen lichaamsbouw, een donkere,
zwartachtig bruins huid, zijn vermetele zeevaarders, voortreffelijke visschers en krachtige worklieden, leven steeds op hun schepen aan de kust
of op de rivieren, doch zijn voor Billiton van
groot belang, aangezien zij de sjouwerlieden en
raatrozen der Billiton-Maatschappij vormen. In
de la,atste jaren hebben zij zich voor een deel aan
den vasten wal gevestigd. De Orang Darat, de
oorspronkelijke bewoners, zijn vermoedelijk in
overoude tijden als Maleische kolonisten op het
eiland gekomen. Een groot deel der bewoners
is afkomstig van Palembang en de verdere 0.kust van Sumatra, andere zijn van Banka, den

Riouw-archipel, Borneo en elders naar Billiton
gekomen, zoodat de bevolking zeer gemengd
is en zuivere Billitonneezen niet moor to vinden
zijn. • De Orang Darat zijn middelmatig tot klein
van gestalts, stork van lichaamsbouw on hebben
sterke on sprekende gelaatstrekken. Zij zijn behulpzaam, gastvrij, eerlijk, vlijtig, spaarzaam,
goedaardig van karakter. Hun godsdienst is de
Mohammedaansche, waarbij uiterlijk vertoon
hoofdzaak is. Het bijgeloof is stork ontwikkeld
on algem.een, vooral dat aan rondzwervende zielen der afgestorvenen on hun invloed op de levenden.
Slechts enkele plekken van Billiton zijn voor
landbouw of veeteelt geschikt. De landbouw bestaat dan ook uitsluitend uit rijstbouw op ladangs on het telen daarop van aardvruchten,
mais, pisang, suikerriet, Sp. peper en enkele andere gewassen.
In de mijnstreken bestaat een stoomtramnet, dat in 1913 een lengte had van 44.4 K.M. In
aanbouw is het baanvak Merak—Mang van 5
K.M. lengte. Verschillende smalspoorwegen zijn
in aanleg.
G e s c h i e d e n i s. De geschiedenis van
Billiton valt samen met die van Banka (zie
aldaar) on met dit eiland kwam het aan den sultan van Palembang on in 1812 aan de Engelschen.
In het Londensch tractaat van 1824 stond Engeland ons het eiland formeel af. In 1852 werd
Billiton, met de eilanden in de onmiddellijke nabijheid beoosten den Lepar-archipel gelegen,
van Banka afgescheiden en tot een zelfstandige
assistent-residentie gemaakt.
Administratief is Billiton in vijf districten
verdeeld : Tandjoengpandan, Boeding, Manggar,
Linggang en Dondang, met gelijkn. hoofdplaatsen.
Voor het onderwijs zorgt de regeering door een
Europ. lagere school, een Holl.-Chineesche school
(met 71 leerlingen) on twee Inlandsche scholen
(335 leerlingen op 31 Dec. 1913). Daarnaast bestonden er 156 Mohamm.edaansche scholen met
576 leerlingen en hadden de Chineezen 6 lagere
scholen, die op 31 Dec. 1913 samen 286 leerlingen met 10 onderwijzers telden.
BILLITON MAATSCHAPPIJ. Zie TIN.
Landbeschrijving. LandBIMA.
schap, in de landstaal genaamd m'Bodjo, dat
het oostelijk gedeelte van Soembawa beslaat, en
bovendien omvat het westelijk deel van Flores of
Manggarai en alle eilanden tusschen Soembawa
on Flores gelegen. De oppervlakte van het landschap wordt geschat op ongev. 8600 K. M 2., waarvan 3100 op Soembawa en 4500 op Flores. Het
ressorteert sedert 1909 onder de residentie Timor
en Onderh.; de bevolking bedroeg in 1916
ongev. 145.500 zielen, van welke ruim 122.000
op Bima, op Flores ruim 22.000 on op de eilanden
ongev. 1500. Het is even welvarend als Soembawa, heeft ook een grooten veestapel on de bevolking legt zich den laatsten tijd zeer toe op de
uienteelt. Bima heeft de grootste landschapskas
van Timor. Voor geographische bijzonderheden
wordt verwezen naar FLORES, SOEMBAWA
on MANGGARAI.
Be volkin g. De inheemsche bevolking
van Bima heeft groote overeenkomst met die
der landschappen Dompo en Sanggar, maar
onderscheidt zich in lichamelijke on zedelijke
ontwikkeling van de bewoners van het westelijk

D.S.S. „Slamat". De eetsalon

le

klasse

D. S. S. , Slam a t ". Een hoe kje v an de ro o k kam er

BIMA—BINTAN.
gedeelte van Soembawa. Behalve door de taal,
onderseheiden zij zich van de laatstgenoemden
door een kleine, gedrongen gestalte, korten dikken hals en breede borst, terwijl zij, in verhou- ding tot het onderste gedeelte van het lichaam.,
een lang bovenlijf hebben, vooral de vrouwen,
onder wie men in West-Soembawa veel schoonere
en blankere typen aantreft. De Bimaneezen
worden beschreven als weinig begaafd, vreesachtig en laf en van geringe lichaamskracht en
volharding. Zij worden verdeeld in adel, yolk
en pandelingen. Het yolk wordt weder onderverdeeld in 26 dari's of gilden (als priesters, soldaten,
timmerlieden, smeden, enz. ). Het voornaamste
middel van bestaan is de landbouw, vooral de
teelt van rijst, groene katjang, mais, uien on kOmiri, terwijl ook aanplant van klappers on suikerriet niet onbelangrijk is, on ook wat tabak, indigo,
sesamum on kesoemba (Biqa) geteeld wordt. De
aanplant van koffie is nog onbeduidend. De
veestapel is en op Rima en op Flores van groote
beteekenis. De Bimaneesche paarden, waarvan
er jaarlijks van 1000 tot 1500 stuks worden uitgevoerd, zijn bekend (zie PAARD). De handel
is vrij belangrijk; in 1915 bedroeg de totale waarde van den uitvoer / 1.024.824, van den invoer
476.981.
Een bijzonder bestanddeel der bevolking zijn
de Dooe Donggo, die op verschillende plaatsen
de bergen van het landschap, voornamelijk aan
de Westzijde van de Bimabaai bewonen (Donggo
= berg), en de Dooe Kolo, op de toppen van den
berg Kolo wonende. Terwijl de Bimaneezen den
Islam hebben aangenomen, zijn zij heidenen.
Zij schijnen tot een nog eenigszins lager ras dan
de eigenlijke Bimaneezen to behooren. Het zijn
stille, eerlijke, arbeidzame en vlijtige menschen,
die van landbouw, jacht, veeteelt on inzamelen
van boschproducten leven.
Goschioden
De eerste aanrakingen
met de Nederlanders dagteekenen van 1605, Coen
Steven v. d. Hagen handelsbetrekkingen met
Bima aanknoopte. In 1624 bezette Commandant
Roos Bima, dat hulp aan de Gowareezen tegen
de Cie. had verleend. In 1660 word met Bima
een mondeling verdrag gesloten. In 1667 dwong
Speelman het de Souvereiniteit der Cie. to erkennen. In 1669 werden voordeelige handelsvoorwaarden bedongen, o.a. levering van was en
sapanhout en word voor good een eind gemaakt
aan de heerschappij van Gowa, dat echter in
1759 Manggarai in bezit nam; sedert 1762 echter
is het in bezit van Bima gebleven. Het tegenwoordige contract met Bima dagteekent van
1905; met den tegenwoordigen bestuurder zal
een nieuw contract gesloten worden.
Be s t u u r. Het bestuur berust bij een Sultan bijgestaan door 2 rijksgrooten of mantri's,
van wie een den titel van Radja of Roe ma Bitjara voert. Bima is verdeeld in 5 distr. : Basana
E., Belo, Bolo, Sape en Donggo, ieder bestuurd
door een districtshoofd met mindere hoofden
onder zich. Op Flores bestaat het gebied van
Bima uit het landschap Manggarai onder een
naib als vertegenwoordiger des sultans, on verdeeld in 3 Radja Bitjara-schappen Reo, Laboean
Badjo en Booting, onderverdeeld in districten.
Baba is de standplaats van den controleur van
Bima.
BIMA. Hoofdplaats van het landschap Bima,
zetel van den Sultan en alle rijksgrooten, be-
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staat uit 26 kampongs, ieder bestuurd door
kamponghoofden en in 1916 geschat op 1100
huizen met ± 4000 zielen.. De plaats, gelegen
aan een prachtige baai, is de voornaamste haven
van het landschap.
BIMA (Tjandi). Hindoe-tempel. Zie MENG.
BIMANEESCH. Het Bimaneesch is de taal van
Oost-Soembawa, on wordt gesproken in de landschappen Bima en Dompo. Het is het naast verwant aan de talen van Soemba en het Sawoeneesoh. Ook de talon van Manggarai on kndith

nioeten hierbij gebracht worden; daarentegen
bestaat er een aanmerkelijk verschil met de taal
van Oost-Soembawa, het Soembawareesch. Over
het algemeen schijnt er weinig dialect-verschil
voor to komen, alleen in KOlo on TOlo-weri verschilt de taal aanmerkelijkt vooral wat betreft
het woord-gebruik.
Een eigenlijke litteratuur bestaat in het Bimaneesch niet. Onder het yolk leven verhalen en
liedjes, doze worden echter nooit opgeschreven.
Er bestaan evenwel enkele kleine geschriften
over onderwerpen van moor praktischen aard,
bewerkt naar Mal. of Mak. origineelen; zij zijn
dan met Arabische of Makassaarsche karakters
geschreven.
BINANGA SANGKARRA (wijde rivier). Rivier
in de onderafd. Pangkadjene afd. Makasser,
van het Gouv. van Celebes on Ond., met korten
loop, ontstaan door de samenvloeiing van de
Maleleeng, de Kalebone (Katobone) en de Kassidjala.
BINDJEI. Hoofdplaats van de onderafd.
yen Langkat der afd. Langkat en standplaats van
een controleur, gelegen in het Gouv. 0. kust van
Sumatra, aan de Montjirim-rivier. De plaats
ligt aan den spoorweg naar Medan, terwijl een
tramlijn van Bindjei zuidwaarts naar Koeala,
noordwaarts via Tandjoeng Poera naar Pangkalan Brandan gaat.
BINOEWANG. Zie BALANIPA.
BINONGKO. Zuidelijkst eiland van de Toekangbesi groep (zuidoostelijk van Boeton, zie
aldaar); zeer rotsachtig met weinig beplantingen.
Het is 181/2 K. Kiang en 240 M. hoog. Aan het
strand vindt men enkele kampongs. De nijvere
bevolking telt in totaal 8790 zielen. De scheepvaart is er het voornaamste middel van bestaan
en was er vroeger zeer ontwikkeld. Oorspronkelijk schijnt Binongko door lieden van Boeton
bevolkt to zijn, die vandaar uitgeweken waren
uit ontevredenheid over het bestuur van den
sultan van Boeton, aan wien zij echter schatplichtig bleven.
BINONGKOREEZEN (of BINONGKONEEZEN) noemt men in de Molukken de van Boeton
en omliggende eilanden — waaronder het eiland
Binongko — afkomstige lieden, die zich daar
in vrij grooten getale gevestigd hebben. Hoewel
de bevolking van het eiland Binongko zelve
gunstig bekend is on iedere vreemdeling, die zich
aldaar ophoudt, volkomen veilig is, heeft het
woord Binongkorees in de Molukken goon goeden
klank, daar onder dien naam vele slechte elementen uit Boeton derwaarts uitweken on nog
uitwijken.
BINTAN. Het grootste der eilanden van den
Riouw-archipel, gelegen in de Chineesehe Zee,
tusschen 1°13' en 0°50' N.B. en 104°13' en 104°
37' O.L. ; langs de kust laag on vlak, in het midden een zadelberg, die j 420 M. hoog is en als
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Piek van Bintan bekend staan Zie RIOUW
EN ONDERHOORIGHEDEN en TANDJOENG-PINANG.
BINTOEHAN. Hoofdplaats der afdeeling
Kau& (res. Benkoelen), aan de Sambat-baai nabij de uitwatering van de Sambatrivier, op 187
K.M. bezuiden de hoofdpl. Benkoelen met 1100
zielen.
BINTOEROENG. MAL. naam van Arcticti8 Binturong Raffl., de Beermarter, behoorende tot de
familie der Civethatten, en voorkomend op Java,
Sumatra, Banka, de Riouw eil. en Borneo.
BIRAKEKE. Kampong in het district Bira,
dicht bij de gelijknamige baai aan de Z.-0.kust van Celebes, en bekend door de doodengrotten, welke in de buurt daarvan worden aangetroffen.
BIREUEN. Standplaats van den bestuurder
(controleur) eener mede Bireuen geheeten onderafd. van de afd. Noordkust van Atjeh, bestaande uit de landschappen Samalanga, Peusangan en Gloempang-Doea met totaal 20.337
geregistreerde mannen. De plaats ligt aan de
Atjehtram., ruirn. 2 uur sporens van LW' Seumawe en ruim 4 uur van Sigli.
BISMUT. I. Gedegen bismut is van vier verschillende plaatsen in Indi6 bekend geworden,
n.l.: uit het district Soengei &elan op Banka,
uit Boedoek (Sambas, W. Borneo), uit het Z.W.
van het schiereiland Sanaosir (Toba-meer, Sumatra), en uit N. Celebes.
II. Bismutglans (zwavelbismut) ward gevonden bij Djahangi, ten zuiden van Darit (Landak,
West-Borneo).
BISSOE'S. Zie PRIESTERS.
BIXA ORELLANA L., fam. Bixaceae. Kesoemba (MAL.), Kesoemba(JAv.), Galinggem. (so EN D.),
Kleine boom, wegens het sierlijke blad en de
fraaie vleeschkleurige bloemen vaak gekweekt;
vooral bekend om de geelroode kleurstof, galoega, (in Europa orlean of anatto genoemd), die
men uit de bladeren en wortels maakt, en die
men vooral aantreft in het roode vleezige weefsel,
dat condom de zaden ligt.
BLADWERK. Onder dezen naam rangschikt
men de voorwerpen van gedroogde palm- en
pandanbladeren, die lang voOr de kennis van
het vlechten en woven in het primitieve leven
van den inlander een belangrijke rol gespeeld
hebben. Van deze bladen worden vervaardigd:
matten, dakbedekking, prauwzeilen, lendeschorten, hoofddeksels, waaiers, wateremmers en
bakjes. Versiering wordt aangebracht vooal
door verven, ook door middel van een uitsparingssysteem, hetzij opzettelijk, of onopzettelijk,
waar men ornamenten aanbracht met zwarte
was; bij lang gebruik smolt de was af en teekende
het eenmaal bedekte deal zich holder af op
donkerder achtergrond. Op deze wijze ontwikkelde zich in het 0. van den Archipel een soort
batiktechniek, op palmblad, o.a. op doozen,
matten, regenmantels en hoofddeksels.
Andere versieringswijzen zijn het opdrukken
met houten stempels on het uitsnijden in palmblad. Volgens Loeber gaf dit aanleiding tot het
tusschenvlechten van anders gekleurde dwarsreepjes, on zou dit de aanvang der vlechtkunst
in den 0. I. Archipel geweest zijn. Voorts vindt
men nog applicatiewerk van kleurige bladstrooken, vaak net Nassa-plaatjes op de kanten vastgenaaid. Litteratuur. J. A. Locher Jr., Het blad-

work en zijn versiering in Ned.-Indie (Gei11'
Beschr. v. Ind. Kunstnijv. No. 10). -Mtg. Kol'
Instituut, Amsterdam 1914.
BLALAU. Een landschap in de Res. Benkoelen, controleafd. Kra, dat bestaat uit een gemiddeld 900 M. boven zee gelegen, gezonde on
vruchtbare hoogvlakte, in het 0. en Z. aan de
Lampongs grenzende. Oorspronkelijk ressorteerde het onder Bantam. De bevolking is van
Maleische afkomst, doch stark vermengd met
Javaansch blood (uit Bantam).
BLANDONG - DIENSTEN. Zie bij HEERENDIENSTEN in deze beknopte, en bij BOSCHWEZEN in de groote Encycl. van N. I.
BLANG ME. Het meest 0. landschap van de
onderafdeeling Lhe Seuraawe, afdeeling Noordkust van Atjeh, omvattend de monding en een
klein stuk van den benedenloop der Paserivier.
De geringe bevolking — het aantal geregistreerde
mannen bedraagt 761 — leeft van zeevisscherij
on landbouw (rijst en pinangcultuur). Geudong
is de naastbij gelegen halte van de Atjeh-tram.
Blang Me is klassieke grond. Hier resideerden
eertijds de vorsten van Pase-Samoedra, waaraan
nog wordt herinnerd door den gampongnaana
Samoedra on door de daar in de onmiddellijke
nabijheid gevonden grafsteenen van een soeltan
Al Malik Saleh, overleden 1297 A. D., on van
diens zoon soeltan Mohammed, overleden 9 November 1326 A. D. Een tweede complex soeltansgraven, genaamd Koeta Kareueng, biedt een
rijke verscheidenheid van vooral marmeren
tombes uit het bloeitijdperk van SamoedraPase.
BLANG PIDIE. Een landschap van de onderafd. Tapa Toean der afd. Westkust van Atjeh.
De bevolking is aan de kust van gemengd Maleisch-Atjehsche afkomst, maar het Maleische
element is overheerschend. De Maleiers waren
daar het eerst. Het binnenland echter word ontgonnen door Atjehers uit de XXVI Moekims
en Pidie'sche peperplanters. De Kroeeng Soesoh,
de eenige rivier van beteekenis, is niet bevaarbaar. Van oudsher gnat de eenige handelsweg
van Gajo Loeos naar de Westkust door Blang
Pidie.
BLAUW - WATER. Zie BANJOEBIROE.
BLEEKER (PIETER). Geb. 1819, ward in 1841
tot officier van gezondheid 3e kl. bij het lager
in Indi6 aangesteld, waar hij alle rangen tot on
met dien van chirurgijn-majoor doorliep. Hij
maakte zich vooral 'beroemd door zijn talrijke
(ruim 500) geschriften over de visschen in de
Ned. Indische wateren, waaronder de beroerade
Atlas ichtyologique des Indes orient. 18621879 afl. 1-36, in de eerste plaats moat genoemd
worden. Hij nam een groot aandeel in het wetenschappelijk leven to Batavia, o.a. door de oprichting van het Natuur- en Geneeskundig Archief van N.-I., van de Vereeniging ter
bevordering van de geneeskundige wetenschappen in N.-Indie, van de Kon. Natuurk. Vereen.
in N. I., enz. Zijn naam word ook in het moederland populair door zijn brochure : De Cholera,
on door den zoogen. Bleekersdrank, tegen die
ziekte door hem aanbevolen. Overload 1878 to
's Gra venhage,
BLIDAH. Landschap, gelegen tusschen de rivieren Moesi, Ogan on Lematang, sinds 1864 behoorende tot de onderafdeeling Ogan Ilir (res.
Palembang). Het heeft een oppervlakte van onge-
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veer 986 S.M. 2, is grootendeels moerassig, en met
laag kreupelhout bedekt, dor en onvruchtbaar,
ook door gebrek aan irrigatie; bevolking in 1910
ruim 13000 zielen. Die bevolking staat als yolkstam geheel op zichzelf, en heeft geen overeenkomst in zeden en gebruiken met de haar omringende bevolking. Men veronderstelt, dat ze
van Javaanschen oorsprong is.
BLIMBING WOELOEH. Zie AVERRHOA
BILIMBI.
BLINJOE. Hoofdplaats van het gelijknamige
district der afdeeling Noord-Banka en tevens
van het gelijknamige mijndistrict op het eiland
Banka, ligt aan de N.-kust van het eiland aan
de Blinjoerivier ± 11/2 K.M. van de Klabatbaai;
door haar prachtige ankerplaats in de Klabatbaai zeer gunstig voor de scheepvaart gelegen.
BLITAR. Afd. van de res. Kodiri, groot 1671
K.M. 1 en verdeeld in de districten Blitar, Srengat, Lodajit, Wlingi en Gandoesari, waarvan de
3 eerstgenoemde de controle-afdeeling Blitar on
de 2 laatstgenoemde de controle-afdeeling Wlingi
vormen. Op 't einde van 1905 telde de afdeeling
± 342.000 inwoners, waaronder bijna 900 Europeanen en ± 2200 Chineezen. De afd., die in den
Hindoe-tijd bijzonder belangrijk moet zijn geweest, getuige de talrijke overblijfsels van bouwwerken, vomit den Z.0.-hoek van genoemd gewest. Op de 0.-lijke grenzen met Pasoeroean
verheffen zich de Kloet en de Kawi, terwijl het
Z.lijk deel der afd. bedekt is met het Zuider
kalkgebergte, dat hier met zijn voet in den Indischen Oceaan staat, en grOotendeels met bosch
bedekt is, waaronder het meest bekend is het
bosch van Loclajb,. Tusschen dit gebergte en den
Z.lijken voet van den Kloet en den Kawi stroomt
de Brantas, die uit Pasoeroean komt, in westelijke richting door de afd. In de jaren 1875 en
1901 heeft deze afd. bijzonder to lijden gehad van
uitbarstingen van den Kloet, waardoor een deel
der afd., in 't eerste jaar zelfs de hoofdplaats
Blitar, door een moddervloed werd bedolven, die
veel menschenlevens, vee en aanplantingen verloren deed gaan. Zie ook
BLITAR. Hoofdplaats van dis. en afd. Blitar,
ligt 170 M. hoog; einde 1905 had zij een bevolking van ± 9800 zielen, waaronder ruim 400
Europeanen en ruim 1700 Chineezen. De plaats
heeft een heerlijk klimaat, zeer gesdhikt voor
zieken en reconvalescenten.
BLITAR (PANGERAN). Zie JAVA. G eschiedenis.
BLITI. Zijtak van de Klingi — een zijrivier der
Moesi, waarmede zij zich bij Moeara Bliti, stand.
plaats van den controleur van Moesi-oeloe (res.
Palembang) vereenigt. Zij ontspringt op de N.W.
helling van den Boekit Besar (1853 M. hoog) en
heeft de Kati tot westel. zijtak. Ma. Bliti, hoofdplaats der marga Proatin V, ligt 53 M. boven
zee en telt 571 zielen. Zie MOESI.
BLITOENG. Zie BILLITON.
BLOEBOER. Landschap gelegen in de afd.
Buitenzorg; het eenige stuk grond, dat in die
afdeeling tot 1915 tot het staatsdomein behoorde, met een oppervlakte van ongev. 4000
bahoe's en een bevolking van orastreeks 20.000
zielen. V66r 1863 genoot de Gouverneur-Generaal de inkorasten uit dit land, hoofdzakelijk bestaande uit een vijfde van het rijstgewas; dat jaar
werden de inkomsten door den Staat overgenomen. In 1867 werd er een hoofdelijke belasting
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in geld geheven, die bij Ind. Stb. 1871 No. 225
nader is geregeld.
BLOEDZUIGERS. Een klasse van Ringwormen (zie aldaar). Van deze dieren leven verscheidene soorten in den Indischen Archipel;
Mal. lintah. Over het algemeen worden de bloedzuigers zeer gevreesd, omdat zij zich spoedig en
zeer gemakkelijk aan menschen en dieren vasthechten, bloed zuigen, en vele soorten met hun
kaken pijnlijke wonden maken, welke gaan zweren en etteren. Zie ook PATJtT.
BLORA. Afd. on regentschap van de res. Rumbang, waarvan het 't zuidwestelijk gedeelte uitmaakt. De afd., die ruim 1900 K.M'. oppervlakte
heeft, is verdeeld in 2 contrale-afd. met 5 distr.,
nl. Blora met de distr. Karangdjati (hoofdpl.
Blora) aan de Loesi on Ngavien on Panolan met
de distr. Panolan (hoofdpl. Tj6poe), Randoe
Blatoeng, on Dj6pong. Zij is voor bijna de helft
met djatibosch bedekt. Deze djatibosschen behooren tot de schoonste van Java. Op 't einde
van 1905 had de afd. ruim 320.000 bewoners,
onder welke 470 Europeanen en ruins 3000 Chineezen en de hoofdplaats Blora 125 Europeanen,
ruim 1500 Chineezen on 10.300 Inlanders, to
zamen 12.000 inwoners. De afdeeling wordt van
Oost naar West door 3 tertiaire heuvelruggen
doorsneden. In den middelsten heuvelrug heeft
men vele petroleurnbronnen aangeboord, die
aan een belangrijke industrie het aanschijn hebben gegeven. Te Ngarengan (Tjepoe) vindt men
een groote raffinaderij en kaarsenfabriek. Een
deel van het product wordt tot batikwas verwerkt (paraffine). In den noordelijksten heuvelrug vindt men ook petroleuntbronnen. In den
zuidelijksten rug heeft men nog geen petroleum
in ontginbare hoeveelheid aangetroffen. De
hoofdpl. ligt 90 M. hoog; zij is tevens de
hoofdpl. van het distr. Karangdjati.

BLUME (CARL LUDWIG). Zie PLANTENTUIN ('S LANDS-).
BOANO. Eiland groot 149 K.M. 2 ten westen
van het eiland Ceram, op 3° Z.Br. en bijna 128°
O.L. en behoorende tot de onderafd. WestCeram van de afd. Ceram, residentie Amboina.
Het bevat twee kampongs, naar den godsdienst
der bewoners in Boano Sarani (Ohristenen) en
Boano Islam (Mohammedanen) onderscheiden,
en in het geheel f 1300 zielen tellende.
BODEM-ONDERZOEK. Zie de groote Encyclopaedie.
BODHA'S. In de noordelijko districten Tandjoeng en Bajan van het eiland Lombok woont
een volksstam, de Bodha's, die to beschouwen
is als een deel der oorspronkelijke bevolking van
Lombok, dat in tegenstelling met de Sasaks —
het andere overgroote deel niet tot den Islam
is overgegaan. Zij zijn verwant met de Sasaks,
maar hun godsdienst helt min of meer naar het
Hindoe-Balische geloof. Huwelijken met Mohammedaansche of Balische vrouwen zijn verboden.
De Bodha's zijn landbouwers en bewerken
voornamelijk tuinen en droge velden, terwijl
de sawah's in de minderheid zijn. Aan Lomboks
Zuidkust zijn 4 kleine gehuchten, waarvan de
bewoners ook .tot de Bodha's gerekend worden.
BODJONEGORO (Bodjansligara). Afd. on regentschap van de res. Rembang, waarvan het
't Z.O.lijk deel uitmaakt. De afdeeling heeft
een oppervlakte van ruim 2500 K.M. 2 en is
verdeeld in 2 controle-afd. met 6 districten, met
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name Bodjonegoro, met de districten Bodjonegoro, Baoereno en Pelem (hoofdplaats Soemberredjo) en de controle-afdeeling Padangan
=et de districten Padangan, Tambakredjo en
Ngoempak (hoofdplaats Kaliticioe). De afd. om-vat de noordelijke helling van den Goenoeng
Kendeng, grootendeels met djati-bosschen begroeid, en de vallei der Solo-rivier. De bergstreek is schraal bevolkt, het dal veel beter. De
tabakscultuur, voor de Inlandsche markt, is eon
ware volkscultuur. Men teelt hier de vette soorten, die op de Europeesche markt geen waarde
hebben, doch die , gekorven (di-randjang), door
den geheelen Archipel gezocht zijn.
BODJONEGORO. Hoofdplaats (25 M. hoog)
van de gelijknamige afd, regentschap en district.
Een regelmatig gebouwde plaats aan de Solorivier, met veel binnenlandschen handel, vooral
in tabak en kapok, door Chineezen en hadji's, en
druk bezochte veemarkten. Op 't einde van
1905 telde zij een bevolking van 1250 zielen, o.a.
een 200 tal Eur., 2200 Chin en 70 Arabieren.
BODJONG. Buitenwijk van de hoofdplaats
Semarang, verbonden met de oude stad door
den bijna 3 K.M. langen „Bodjongschen Weg",
een der schoonste villalanen van Java.
BOEAH of BOEWAH. Maleisch voor vrucht.
Dit woord wordt yank bij den eigenlijken vruchtennaam, geplaatst.
BOEBOEWAJ (soEND.). Zie PLECTOCOMIA.
BOEBON. Een landschap van de onderafd.
Meulaboh, afd. Westkust van Atjeh, omvattend het stroomgebied van de Kroeeng Boebon, en van haar rechter zijrivier, de Kroeeng
Lajoeeng.-LhoBoebon is mede een zelfstandig
landschap der onderafd. Meulaboh, hoewel het
hoofd vroeger havenmeester van Boebon was.

BOEDDHISME IN DEN 0. I. ARCHIPEL.
Toen de Chineesche pelgrira Fa-hien in 412
— 413 na Chr. Java bezocht, vond hij daar 't
Brahraanisme in bloeienden toestand, maar het
aantal Boeddhisten nog onbeduidend. Doch uit
het heiligdon3. van Kali Bening en de bij Kalasan
gevonden inscriptie van 700 Caka mag men opmaken, dat het Boeddhisme in de 8ste eeuw reeds
een belangrijke plaats innara, gelijk ook blijkt
uit zooveel Boeddh. heiligdonimen in M. on 0. Java. Van Java word het Boeddhisme overgebracht naar Bali, waar de leer thans nog eenige
weinige aanhangers telt. Wat de overige eilanden
betreft weten wij alleen met zekerheid, dat er ook
op Sumatra en Karimon Boeddhisten geweest
zijn. De Chineesche reiziger I-tsing, die in 671 en
688-695 to Cribhodja, nabij het tegenwoordige
Palembang, verwijlde, vond in genoenade hoofdstad van een machtig Sumatraansch rijk het
Boeddhisme in uiterst bloeienden toestand. Een
ander bericht van 1003 vermeldt de oprichting
van een Boeddhistenterapel in 't rijk van Sanbo-tsai (Palembang-Djambi). Om het midden der
14de eeuw heerschte in het Minangkabausche
Koning Adityawarman, een ijverig vereerder van
Boeddha. D ruinen aan de Kamparrivier leggen
een onwraakbaar getuigenis af, dat ook in die
streek van. Sumatra Boeddhisten gevestigd geweest zijn. De Mahayanistische inscriptie, van onzekeren datum, op een der Karimon-eilanden ontdekt, bewijst dat de leer ook daaraanhangers telde.
BOEDELKAMERS en BOEDELMEESTERS
(COLLEGE VAN). Zie WEES- en BOEDELKAMERS.

BOEDI OETOMO. Vereeniging, opgericht door
Javanen (van geheel Java en Madoera), waarvan de zetel gevestigd is to Djokjakarta. Het doel
van de Vereeniging is : het bevorderen van den
vooruitgang, zoowel in materieelen als in geestelijken zin, van de bevolking van Java en Madoera
in de eerste plaats, on verder van de bevolking
van Insulinde, voor zoover die zich op Java bevindt ; —in engeren zin de bestaansvoorwaarden
van genoemde bevolking to verbeteren.
BOEDJANG. Oorspronkelijk, en volgens de inlandsche opvatting nog, het Maleische woord
voor: een „ongehuwd, doch de jaren van manbaarheid bereikt hebbende jongeling." Doze categorie van personen verlaat in de geheele oostersche maatschappij vaak het ouderlijk huis om,
hetzij voor den kost, hetzij voor geld of good, hetzij met het doel om een der dochteren des huizes
tot echtgenoote to verwerven, bij een ander in to
gaan wonen. Bij de Europeanen heeft het woord
boedjang de beteekenis gekregen van : „iemand,
die voor korteren of langeren tijd zijn diensten
aan een bepaald persoon of onderneming verhuurt voor eon overeengekomen loon".
BOEGINEESCH. Het Boegineesch is de taal
van nagenoeg het geheele Zuid-Westelijk schiereiland van Celebes, met uitzondering van het
a-lijkste deel, waar Makassaarsch gesproken
wordt. Ook kniten haar eigenlijk gebied wordt de
taal hier en daar gesproken en verstaan, doordien
Boeg. handelaars zich aldaar gevestigd hebben.
Het nauwst is het Boeg. verwant met het Makassaarsch; verderaf staan de Toradja'sche talon
van Midden-Celebes. Hoewel natuurlijk wel eenige tongvallen onderscheiden kunnen worden, is
het onderlinge verschil niet groot.
De Boegineezen hebben met de Makassaren
een letterschrift van Indischen oorsprong gemeen,
dat bij de Boegineezen iets moor volkomen is.
Het aantal geschriften in het Boeg. opgesteld
in gebonden on ongebonden stijl is vrij aanzienlijk. Hetgeen in proza geschreven is, en moor tot
het gebied der letterkunde behoort, als verhalen,
enz., bestaat gewoonlijk uit vertalingen of be werkingen van Mal. origineelen; de eigen verhalen
worden zelden of nooit opgeschreven. Oorspronkelijk zijn verschillende historische stukken, een
verzameling van uitspraken en mededeelingen
van oude vorsten on wijzen over allerlei onderwerpen, welke onder den naam van Latowa bekend zijn; voorts wetsverzarnelingen enz. Vooral komen veel voor heldendichten, welke naar
een persoon, die in soramige episoden de hoofdrol
vervult, den naam dragon van La-Galigo-gedichten. Een ander nieuw soort heldendichten, welke
ook vele moor ongewone woord.en bevatten,
draagt den naam van Minroerana-gedichten. Gedichten van anderen aard zijn bekend onder den
naam van to/o, kleinere gedichten onder dien van
elong.
BOEGINEEZEN. De Boegineezen (Taoe-W8egie of menschen van Woegi, eon plaats in Wadjo),
en Makassaren zijn volken van gemeenschappelijke afstamming, die echter, wat de taal betreft, scherp van elkander gescheiden zijn. Ook
in sommige instellingen on gebruiken bestaat verschil tusschen beide volken, doch evenals in de
taalverwantschap blijkt, komt doze in hun gebruiken enz. niet onduidelijk uit.
De Boegineezen, racer nog een zeevarend on
handeldrijvend yolk dan de Makassaren, hebben
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zich over een grooter gebied, ook buiten Celebes,
verbreid dan laatstgenoemden.
De Makassaarsche landen beperken zich tot
het voormalige Psi,* Gowa met het kustgebied
vanaf Makasser tot Bonthain, alsmede dat van
het eiland Saleier, benevens het als een enclave
in Boegineesch land liggende Kadjang, en bevinden zich dus in het direct bestuurd gebied (de
z.g. Gouvernementslanden) van het Gouv. Celebes en Onderh. Hiervan worden de onderafdeelingen Maros, Pangkadjene, Boeloekoemba on
Sindjai door Boegineezen bewoond, voorzoover
tot deze onderafd. niet behooren gedeelten van
Gowa on het evengenoemde Kadjang. Overigens
liggen de Boegineesche landen in het indirect bestuurd gebied van genoemd gewest.
Zooals Gowa de kern is van het Makassaarsche
land, is Boni dit van het Boegineesche gebied en
Kier wordt dan ook de Boegineesche taal het meest
zuiver gesproken. Verder worden de kustgebieden van de afdeeling Pare-Pare, benevens Sidenring on Sawito on die van de Mandarsche landschappen door Boegineezen bewoond on hebben
zij zich ook langs de kusten van Loewoe aan de
Bonische golf gevestigd, waar zij een overheerschende positie innamen ten opzichte van de inheemsche staramen; ook in de kuststreken van
0.-Celebes worden Boegineezen in grooter of
kleiner aantal aangetroffen.
Boegineesche kolonisten hebben zich op tal
van eilanden van den Archipel nedergezet; belangrijke nederzettingen dier bevolking vindt
men op de Oostkust van Borneo, met name te
Samaririda (Koetei), op de Westkust van Borneo
te Soengei Kakap, Sambas en Pontianak, in den
Batam-archipel en to ndeh op Flores, en overigens op verscheidene eilanden ten oosten van
Lombok.
In hun uiterlijk onderscheiden de Boegineezen
zich weinig van de Javanen die, evenals zij, tot
de brachycephalen (met korten schedel) behooren.
Over het algemeen zijn zij lichamelijk welgevorrad,
Blank en goed gespierd on boven de gemiddelde
lengte; de vrouwen worden als schooner dan de
Javaansche beschreven, terwijl hare huidskleur,
evenals die der raannen, lichter ts dan bij de overige Maleische volksstammen. Het karakter der
Boegineezen is vaak als zeer ongunstig voorgesteld ; als wraakzuchtig in de hoogste mate, en
aan roof en moord overgegeven, doch van andere
zijde beschrijft men hen als gemakkelijk to leiden, maar ongeschikt om zich naar vaste regels
te schikken. Aan dobbelspel en hanengevechten
zijn zij zeer verslaafd; vrouwen en zelfs kinderen
nemen daaraan deel. Vroeger waren vele adellijken echte roofridders; op hun aansporing zijn
tal van diefstallen gepleegd; zij kregen het grootste aandeel van den buit.
De Boegineezen zijn Mohammedanen; de Islam is in het begin der 17de eeuw op Z.-Celebes
ingevoerd. Ofschoon zij, zooals zoovele Moslims,
weinig in de kennis van den Islam zijn doorgedrongen, verrichten zij de voorgeschreven godsdienstige plechtigheden vrij nauwgezet; fanatisme heerscht echter, volgens het getuigenis van
Matthes, bij hen in geenen deele.
Evenals bij bijna alle Moslims in den Indischen
Archipel, is ook bij de Boegineezen veel van het
oude bijgeloof overgebleven, en worden o.a. tal
van geesten onder hen vereerd o.a. de beschermgeesten, dewata, in wier dienst de Bissoe's (zie
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PRIESTERS) staan, de Sangiyang's, onder wie
de Sanglyang-saerri, de geed der rijst, bijzondere
vermelding verdient. Aan het hoofd dier geesten
staat Batara Goeroe (ciwa). Belangrijk is ook de
veneering van Karaeng-lows (Groote Heer). De
godheid wordt vereerd door offers van kokosnoten, betel, kippen, soms zelfs van buffels; hier
on daar, vooral to Gantarang-keke, wordt jaarlijks een feest gevierd, dat Brie dagen duurt. De
veneering der voorouders speelt ook een groote
rol in hun godsdienst ; daarmede hangt samen
de veneering der ornamenten, waarover later,
on het als heilig besehouwen van krokodillen,
in welke dieren de zielen na den dood verhuizen, on van de palingen to Boeloekoemba en
bij Sindjai (Bonthain). Tal van bijgeloovige
denkbeelden komen bovendien onder de Boegineezen voor, zooals het geloof aan goede on kwade dagen, droomen, voorspellingen uit de vlucht
van vogels, aan de kracht van arauletten enz.
De Boegineezen kan men vexcleelen in de Vorsten met hun afstammelingen en andere adellijken, de gewone volksklassen on de gewezen slaven on pandelingen. De slavernij is thans ook in
de zelfbesturende landschappen fornieel afgeschaft, de slaven zijn geconverteerd in pandelingen met een schuld, gelijkstaande met den koopprijs van den betrokken persoon.
Wat het bestuur onder de Boegineezen betreft,
zoo worden bijzonderheden daaromtrent medegedeeld in de artikelen gewijd aan verschillende
landschappen, door Boegineezen bewoond. De
hoofdtrekken ervan zijn de volgende. Aan het
hoofd van het landschap staat een vorst of vorstin met den titel van aroeng (aroe), of datoe of
paetta mangkaoe, die door elken regeerenden
vorst wordt gedragen, bijgestaan door een rijksbestierder can een rijksraad, hadat, die in den
regel met groote macht is bekleed. VoOr onze
meer daadwerkelijke inmenging in de inwendige aangelegenheden der landschappen heerschte
het leenstelsel er algemeen, maar onder onzen invloed is het eigenaardig kenmerkend karakter
der leenmannen grootendeels verloren gegaan;
ze zijn nu gewone hoofden. Een der eigenaardigheden van het Boegineesche vorstenbestuur is
het bezit der zoogenaamde ornamenten (zie
RIJKSSIERADEN), waarvan de uitoefening
van het gezag afhangt, on die uit allerlei voorwerpen bestaan. Aan deze ornamenten zijn velden verbonden, waarvan de vruchten aan den
vorst komen, die eveneens de beschikking over de
ornamentslaven had. In de Gouvernementslanden zijn de vorsten iervangen door regenten, die
de inkomsten der ornamenten genieten en van
het Gouvernement een bezoldiging dan wel
schadeloosstelling ontvangen on door soelewatangs of districtshoofden worden bijgestaan, die
de titels voeren van Gallarrang, Lomo, Todo,
soms Djannang. De adel bestaat uit de afstammelingen van de vorsten, gewoonlijk onder den
naam van anakaraeng samengevat; de titel, door
mindere adellijken gevoerd, is die van Dating;
verscheidene mindere hoofden, b.v. over kleine
kampongs, dragen echter den titel van aroeng,
volgens den heer Kooreman omdat zij rijkssieraden hebben, en vroeger zelfstandig waren doch
nu de regenten volgen.
Een Boegineesche kampong bestaat uit 5, 10 a
20, zelden uit meer dan 40 huizen, die ieder soms
door 10, 20 of meer personen bewoond worden;
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de huizen zijn van bamboe of gedeeltelijk van
hout, en staan op van 4 tot 6 voet hooge palen.
Tot voor eenige jaren kon van zoodanige kampong gezegd worden, dat de huizen er meestal
ordeloos door elkander geplaatst waren, en wanneer ze eenige jaren gestaan hadden, er smerig en
verwaarloosd uitzagen; door den invloed van het
Europeesch bestuur is thans in de inrichting dezer kampongs veel verbeterd.
De kleeding der Boegineezen is zeer eenvoudig
en bestaat uit een korten broek, ongeveer als een
zwembroek, een hoofddoek en een sarong, die bij
hitte of regen over de schouders of het hoofd
wordt getrokken en 's nacht tot deken dient. In
den buikgordel steekt kris of klewang; aan dien
gordel is de poeroekang (Mak. pawo - pawo) bevestigd, een meestal roode zak, waarin sirih, duiten
enz. bewaard worden. Vrouwen dragen sarong en
badjoe; de laatste is bij meisjes vaak van doorzichtige stof.
Verbod om buiten of binnen den stam te huwen
(exogamie of endogamie) bestaat thans niet meer
onder de Boegineezen ; huwelijken tusschen bloed
verwanten, voile neef en nicht ingesloten, zijn
verboden. De bruidschat is algemeen, maar
heeft niet de beteekenis van een koopsom voor
de vrouw. De uit een huwelijk verwekte kinderen behooren gedeeltelijk aan de moeder,
die het oudste, en aan den vader, die het volgende kind krijgt enz., terwijl bij een oneven getal
het jongste aan beiden hoort, met dien verstande,
slat de moeder het recht heeft dit tegen zekere betaling te naasten. De kinderen erven uitsluitend
van hem of Naar, aan wie zij zijn toebedeeld; een
eenig kind van beiden.
De positie der vrouw onder de Boegineezen is,
in vergelijking met andere volkeren van den Arehipel, zeer gunstig. Zij voert het beheer over het
huishouden en wat daarmede in verband staat
en speelt ook in het openbare leven vaak een
groote rol; niet zelden is het gebeurd dat vrouwen strijders ten oorlog aanvoerden. De echtelieden blijven in hun farailie; in den regel neemt
de man of vrouw den intrek bij dengene, die grond
bezit. Eehtscheiding komt vaak voor, vooral ook
op verzoek der vrouw; zij kan zonder opgave van
redenen gevraagd worden.
De levenswijze der Boegineezen is zeer matig:
hun hoofdvoedsel is rijst met toespijzen, en verache of gedroogde visch. Slechts bij feestelijke gelegenheden wordt een buffel geslacht en het
vleesch daarvan gegeten. De arme bergbewoners
leven hoofdzakelijk van mais.
De middelen van bestaan der Boegineezen en
in het algerneen der bewoners van Z.-Celebes zijn
hoofdzakelijk landbouw en scheepvaart. Rijst
wordt in hoofdzaak geteeld op de vlakten aan de
kusten; mais, in veel streken het hoofdvoedsel, in
de bergstreken, vooral aan de oevers van het meer
van Tempe; de koffiecultuur neemt in beteekenis toe; coprauitvoer is van veel belang, evenzoo
de vervaardiging van arensuiker. De nijverheid is
weinig ontwikkeld ; genoemd kunnen worden de
sarongs van Mandar, Saleier, Bira en Maros;
vlechtwerk van orchidee-bloemstengels (alarai),
in Boni en Loewoe; goud- on zilversmidswerk
van Makasser, Gowa, Boni en Mandar; en pottenbakkerswerk van Boni; ook scheepsbouw
wordt beoefend, o.a. in Mandar en Bira. De Makassaarsche paarden zijn beroemd en worden wel
uitgevoerd ;aan 't fokken wordt weinigzorg besteed.
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De Boegineezen onderscheiden zich vooral door
hun geschiktheid en voorliefde voor de scheepvaart, die ook nu nog — niettegenstaande het
druk verkeer van stoomschepen in de Golf van
Boni en straat Makasser levendig en belangrijk
is. Reeds eeuwen geleden waren zij als goede zeevaarders bekend : in 1676 word door Amanna
Gappa een handeis- en scheepswetboek der Wadjoreezen samengesteid, dat nog in groot aanzien
bij de Boegineesche handelaren is (zie INLANDSCHE WETTEN).
Wat het grondbezit betreft, zoo komt het beschikkingsrecht (zie aldaar) aan het district toe.
De ontginner krijgt recht van erfelijk vruchtgebruik; het district behoudt wel een souverein
recht over den grond, maar alles, wat geplant is
en geoogst wordt, is het eigendom van den
vruchtgebruiker. Het vruchtgebruik verliest hij
alleen, wanneer hij aan zijn kassoewiyang niet
naar behooren voldoet; d. w. z. zijn verplichtingen jegens den vorst of de gemeenschap, die
verschillen naar mate van den stand van den
vruchtgebruiker.
De rechtsbedeeling ging vroeger met groote
willekeur gepaard, terwijl daarbij in hooge mate
onderscheid van straffen bestond, naarmate van
den rang van den overtreder en van hem, tegen
wien de overtreding gepleegd was. Voor de kennis
van het oude Boegineesche recht zijn van belang
de Rapang of Latowa (zie Boegineesch). Thans
geschiedt de rechtspraak onder biding van de
besturende ambtenaren door inheemsche rechtbanken of rechters, en is aan veel willekeur een
cinde gekomen.
De feesten der Boegineezen zijn altijd min of
moor openbaar; alleen de aanzienlijkste gasten en
naaste verwanten ontvangen uitnoodigingen ;
voor het overige kan ieder komen die wil; de feesten gaan gewoonlijk gepaard met hanengevechten en dobbeipartijen. Muziek en dans zijn zeer
in trek; het Boegineesch orchest bestaat uit een
trom, mondtrompetje, tamboerijn, een soort van
klarinet, fluit, gong en viool. Dansen worden zoowel door mannen alleen, als door mannen en vrouwen uitgevoerd; publieke danseressen zijn onder
den naam van padjoge ook onder de Boegineezen
bekend. Litteratuuropgave zie groote Encyclo-

paedie.

BOEHMERIA NIVEA Hook. & Am., fam. UrtiHaramaj (s0END). Heescaceae.Rami(mAL.,
ter met groene bloemen en bladeren, die van onderen wit zijn. De plant is over eon groot deel van
Zuid- en Zuid-post-Azie verspreid, en levert de
bekende Rameh-vezel of „China-grass".
. BOEKIT. Maleisch woord voor heuvel of bergtop.

BOEKIT (ORANG). Zie ORANG BOEKIT.
BOEKIT TINGGI, de Inlandsche naam van
Fort de Kock, zie OUD AGAM en FORT DE
KOCK.
BOEKIT TOENGGOEL. Berg op de grens van
de Preanger Regentschappen on Krawang, 2209
M. hoog; zie verder bij TOENGGOEL.

BOEKTI. Zie B1KTI.
BOELELENG. Eon der voormalige landschappen op Bali, sedert 1855 onder rechtstreeksch bestuur van het gouvernement en sedert 1882 een
afd. der Res. Bali on Lombok. Het strekt zich uit
langs het grootste gedeelte van de N.-trust on
wordt ten Z. begrensd door de bergketen, die het
eiland van het W. naar het 0. doorsnijdt. Het
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W.-liike gedeelte, vroeger waarschijnlijk goed bevolkt, is op het oogenblik geheel woest, terwijl
aan de O.-lijke grenzen eerst een strook laagland
gevonden wordt, waar het besproeiingswater
voor sawah's geheel en al ontbreekt. Ook elders is
de bodem over het geheel niet zoo vruohtbaar als
in sommige andere streken van het eiland. Nergens wordt door de bevolking zooveel partij van
den grond getrokken als bier. Ook ten opzichte
van handel en nijverheid noemt Boeleleng een
eerste plaats in._ Administratief is Boelelang in
districten verdeeld, die onder toezicht van de
Europeesche ambtenaren door districtshoofden
of poenggawa's worden bestuurd.
De streek der hoofdpl. Singradja is het dichtst
bevolkte deel van Boe101eng, hoog tegen de bergen ontgonnen tot sawah's en droge velden. Daarboven liggen to midden der wouden de koffietuinen. De hoofdplaats, vroeger vorstenzetel,
ligt op 3 K.M. afstand an de kust. Een zeer druk
ke handelsplaats is Pabean-Boeleleng, grootendeels door vreemdelingen bewoond; van de BaHers behooren velen tot de zoogenaamde BaliSlam (zie onder BALI on BALIERS). De gezamenlijke bevolking bedraagt ruim 9000 zielen.
Andere voorname plaatsen zijn: Sangsit, Djagaraga, het stork bevolkte Boengkoelan; Tedja Koela aan de N.-kust. Verder Tamoekoes (Teboengkoes), P6ngastoelan, Boeboenan en Bandjar; de
laatste 3 in het tweede grootere cultuurland van
het landschap, W.-lijk van Singaradja. In een paar
desa's aan de N.kust wonen de Bali Aga (zie ald.).
BOELI (MABOELI) (BAAI VAN). De 46 K.M.
diepe en 55 K.M. breede baai tusschen het O.-lijk
en N.O.-lijk schiereiland van Halmahera.
BOELIN ( w. BORN.). Zie EUSIDEROXYLON.
BOELOE ANGKA (JAv.). Zie GYMNARTOCARPUS.
BOELOEKOEMBA. Onderafd. van de afd. Bonthain van het Gouv. Celebes en Onderh., bestaande uit de distr. Boeloekoemba Towa, Gantarang, Oedjoeng-loe, Kindang, Bira on Kadjang.
De gelijknamige hoofdplaats is gelegen aan de
Z.kust van het Z. W. schiereiland van Celebes,
O.-lijk • van Bonthain. De plaats telt moor dan
3000 zielen.
BOELOENGAN. Zelfbesturend landschap aan
de N.O. kust van Borneo, vormende met de
Tidoengsche landen, waarvan de hoofden ondergeschikt zijn aan den sultan van Boeloengan,
het N.lijkste gedeelte der Nederl. bezittingen op
Borneo; onderafd. Boeloengan, afd. Samarinda
der res. Z. on 0. Afd. v. Borneo. De standplaats
van den besturenden ambtenaar is Tandjoeng
Seilor. Het eigenlijke Boeloengan wordt in zijn
geheele lengte van W. naar 0. doorsneden door
de Kajan (Vgk. BORNEO, KAJAN, KOETEI).
BOELOESCH. Zie TOMBOELOE'SCH.
BOELOEH (MAL.) on zijn samenstellingen. Zie
BAMBOE.
BOEMIAJOE. Controle-afd. met gelijkn. hoofdpl. van het regentschap on de afd. Brebes, resid.
Pekalongan ; ze bestaat uit de districten Boemiajoe on Bantarkawoeng.
BOENGA (MAL.). Het woord beteekent bloom
en wordt aan vele bloemdragende planten gegeven, meest in combinatie met eery tweede
woord, dat soma ook afzonderlijk gebruikt kan
worden.
BOENGA KEMBODJA en B. KOEBOER (mAL.).

Zie PLUMERIA.
•
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BOENGA 'PAGAR (MAL. Zie LANTANA.
BOENGA RAJA (mAL.). Zie HIBISCUS ROSA.
SINENSIS.
BOENGA TANDJOENG (mAL.). Zie DRAWSOPS ELENGI.
BOENGKIL noemt men de perskoeken, welke
achterblijven bij de bereiding van olie of vet uit
zaden. Zij vinden toepassing als meststof. De
waarde ervan wordt alleen bepaald naar het
stikstofgehalte, dat van 5 tot 6 % bedraagt.
BOENGKOE, TOBOENGKOE of TOIIIBOE••
KOE. Landschap aan de O.kust van Celebes, v66r
1907 behoorende tot het sultanaat Ternate, thane
zelfstandig en behoorende tot het Gouvt. Celebes
en Ond., afd. Cost-Celebes, onderafd. Boengkoe
en Mori. Het strekt zich uit van of Togong Wong
op ongeveer 1°37' Z.B. tot Kaap Nipah-Nipah op
3°27' Z. B., on grenst W.- en Z.waarts aan de landschappen Loewoe en Kendari. Het heeft een
diepen inham, veelal als Golf van Tomori opgegeven, maar ter plaatse als T5lok Tomaiki bekend, die het landschap in twee deelen scheidt,
bekend onder de namen Noord- on Zuid-Boengkoe. In en nabij deze golf monden de twee grootste rivieren, de Lingkoboe on Tompira uit. Als
hoogste berg wordt die van Tonkalo genoemd.
Het wordt bestuurd door een Radja, die door
meerdere hoofden wordt bijgestaan en to Sakita
woont. De bevolking bestaat uit Mohammedanen
en heidenen, de laatsten in grooter aantal rondom
de golf van Tomaiki on in Noord-Boengkoe, welke streek in het algemeen in ontwikkeling bij
Zuid-Boengkoe ten achter is.
Voor de hoofdplaats Kolonedale zie aldaar.
Als een bijzondere tak van nijverheid in Boengkoe verdient vermelding het vervaardigen van
houwers of klingen van ijzer, dat gesmolten
wordt uit erts, dat in de nabijheid van de kampong Toepe wordt aangetroffen. Deze heeten bijzonder deugdzaam on zijn in den om.trek zeer gewild.
BOENGKOE on MORI. Onderafd. der afd.
Oost-Celebes, gouvt. Celebes en onderh. met bestuurszetel Kolonedale. Zie ook MORI.
BOENGKOESCH-MORISCHE TALEN. De taalgroep, die met dezen naam wordt aangeduid
heeft tot haar gebicd het geheele Z.O.-lijk schiereiland van Celebes, met de eilanden Wawoni in
't Z.O. on Kabaena in 't Z. on een deel der N.-kust
van de Golf van Tolo.
De 4 hoofdtalen der Boengkoesch-Morische
groep zijn : Boengkoesch, Morisch, Lalakisch of
Laiwoeisch on Mekongka'sch. De letterkunde
der Boengkoesch-Morische talen begint eerst in
den laatsten tijd eenigszins bekend to worden,
nu vanwege de Zending deze talon worden beoefend. Zij doet waarschijnlijk in rijkdom voor die
der Toradja'sche talon niet onder.
BOENGOER (MAL.). Zie LAGERSTROEMIA.
BOENGOERAN. Het grootste der Natoena
eilanden en van de geheele residentie Riouw. Zie
POELAU TOEDJOEH.
BOENI (TJI). Een der grootste rivieren aan de
Z.-kust der Preanger-Regentschappen.
BOENI (mAL.). Zie ANTIDESMA.
BOENTOE BATOE. Een der landschappen, behoorende tot de federatie Doeri (zie aldaar).
BOENTOEK. Onderafd. van de afd. Doesoenlanden der res. Z. en 0. afd. van Borneo. Standplaats van den controleur is Boentoek, aan de
Barito.
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BOEO. Een neg6ri in het district Lintau der
onderafd. Fort van der Capellen, afd. Tanah Datar, Sum. Westk., bekend door de fraaie marmergrot in het gebergte, dat de zeer schoone vallei van Boa,' scheidt van Fort van der Capellen.
BOEOL. Zie BWOOL.
BOEPATI, oudtijds benaming van den stadbonder van het Mataramsche rijk in de verschillende gewesten van Java en Madoera, thans benaming van den regent op Java en Madoera (zie
BESTUUR).
BOER NI TELONG. Vulkaan, 2634 M. hoog,
op de Z.W.-helling van het oudere vulkanische
Geureudong-massief ten N. van de Laoet Tawar,
Atjeh; bezit een nog werkzamen krater.
BOERANGRANG. Onwerkzame vulkaankegel
op de grens van de Preanger met de afd. Krawang, 2063 M. hoog.
BOEROE. L a n d b e s c h r ij v i n g. Eiland
ten W. van Ceram en Ambon tusschen 3° 3' en
3° 52' Z.B. en 125° 57' en 127° 15' 0.L., en behoorende tot de res. Amboina. Het beslaat een
uitgestrektheid van 9599 K.M. 2 . Be kust wordt
bijna geheel door koraalriffen omgeven. Aanzienlijke gedeelten van de kust zijn vlak, zoodat
men een zandstrand of mangrovebossehen aantreft. Hier en daar echter bereikt het bergland
met steile rotswanden de zee, vooral in het Zuiden. Be bouw van het bergstelsel is nog niet in
alle opzichten duidelijk. Over 't algemeen schijnen
de toppen zich slechts weinig boven hun omgeving
te verheffen (in het midden tot -I-- 1100 M.).
Hoogere toppen vindt men o.a. in het N.W.,
waar de Kapala Madang 2060 M. (volgens Verbeek 2175 M.) bereikt en ten Z. van Kajeli (Batoe
Boea, 1410 M.). Tal van kleine riviertjes ontlasten zich aan de N. en Z.-kust; onder deze kan
alleen de Wae Apoe of rivier van Kajeli belangrijk
genoemd worden ; vermelding verdient ook de
Wae Nibe, die de of watering vormt van het midden in het eiland gelegen kleine meer van Wakolo (juister: Rana-meer).
In den W.moesson heerscht op Noord-Boeroe
regen, op Zuid-Boeroe droogte; in den 0.-moes
son heeft het tegenovergestelde plaats. De belangrijkste voortbrengselen zijn zeer deugdzame
houtsoorten, waaronder llielaleuca Leucadendron
van welke de bekende kajoepoetih-olie gestookt
wordt (± 500 distilleerinrichtingen in den omtrek van Namlea, Kajeli en Djikoe Merasa, meestal in handen van Chineezen en Soelaneezen);
sago, gierst, damar, rotan en tabak; koffie schijnt
er ook best te tieren. Onder de dieren noemen wij
tamme buffels, door het Gouvt.vroegeraangefokt,
en wilde, die waarschijnlijk daarvan afstammen,
herten, hertzwijnen, wilde zwijnen, schildpadden,
kasuarissen en papegaaien.
Be v o 1 k i n g. De bevolking van Boeroe
werd in 1913 geschat op 13.000 zielen : t. w.
heiden-Boeroeneezen 6000, Mohamm,edanen 4500
en Christenen 2500. Het zielental moet evenwel
volgens den laatsten aanslag der belasting (nl.
die van 1915) beduidend grooter zijn en zal wel
op 20.000 mogen gesteld worden. De Christenen
wonen hoofdzakelijk in het Masarete'sche en aan
de Zuidkust ten Westen van de Wa Mala, voorts
te Kajeli en te Wa Potih en nabij deze plaats.
Be Moharamedanen (Slammen) treft men 't
meest aan in het Kajelische en in enkele strandkampongs, de heidenen in het binnenland.
De kustbevolking, meest van uitheemschen

oorsprong, woont in kampongs bijeen, waarvan het aantal huizen afwisselt van enkele woningen tot 40, 50 of meer. Be nederzettingen der
heidenbevolking van het binnenland bestaan uit
3 tot 15 huizen, gemiddeld 5 a 6. Als regel zijn de
huizen gebouwd om de hoern.a'tita, het voor de
doortrekkende vreemdelingen bestemde huis.
De eigenlijke bevolking van Boeroe bestaat uit
116 verschillende stammen, elk onder een stamhoofd, en onderverdeeld in een aantal familien
naar het aantal zoons, dat de stamvader of stam.m,oeder had. Aan het hoofd der familie staat het
familiehoofd, volgens de adat erfelijk. Be familiehoofden zijn echter geen eigenlijke bestuurders,
doch slechts vertegenwoordigers van de familie,
die to waken hebben voor haar bezittingen.
Boven de stamhoofden staan de regenten. Boeroe is verdeeld in de regentschappen of districten
Kajeli, Liliali, Tagalisa, Wa Potih, Lisela, Fogi,
Bobo, Wa-Toeren, Wa'Msisi, Masarete, Namrolc, Oki, Loemara en Wa Eno. Be regenten worden door de bevolking gekozen, door het Europeesch bestuur (civiel gezaghebber te Namlea)
aangesteld en door den resident van Amboina
be vestigd.
De woningen der Boeroeneezen bestaan nit
woonhuis en keuken. Het woonhuis telt gewoonlijk een slaap- en een zitkamer. Het staat niet op
palen ; de keuken daarentegen wel. De woningen
der Christenen en Mohammedanen tellen behalve
het zitvertrek een of meer slaapkamers, meermalen ook een voorgalerijtje.
Huwelijk in den stam is verboden. Be meisjes
worden gekocht, vaak al kort na hun geboorte,
niet door even oude of weinig oudere jongens,
maar door volwassen raannen, zelfs grijsaards.
Be vrouw gaat over naar den stam van den man.
Gewoonlijk bedraagt de koopprijs / 200.— it
I 250.—, sours ook meer, zelfs f 600.— Den huwelijkscandidaat wordt opgegeven, in welke goederen hij moet betalen. Die goederen worden door
den geheelen stam van den huwelijkscandidaat
opgebracht. Is bij voltrekking van het huwelijk de koopsom nog niet geheel voldaan, dan
blijft het meisje bij haar ouders, trekt haar man
bij dezen in on helpt hij hen in het bewerken der
velden, het jagen enz.
Be heiden-Boeroenees gelooft aan een Opperwezen, Schepper der wereld. Bit Opperwezen is
echter te hoog verheven om zich persoonlijk met
de raenschen in te lagen. Hij wordt dan ook niet
rechtstreeks vereerd of aangeroepen. Meer op den
voorgrond staat de vereering van een aantal geesten, goede en kwade maar meerendeels kwade,
en van de zielen der voorouders.
Be volksvermaken bestaan vooral uit muziek,
zang on dans. Be muziekinstrumenten zijn o.m.
de tifa (een trom), de viool, de mondtrom, en de
tataboewan boekoe, een langwerpige bak met 12
gongs, elk een anderen Loon aangevende, welke
met 2 stokken worden geslagen. Behalve den
krijgsdans, tjakalele, kent men nog het m.onari,
een dans van vreemden (Ambonschen) oorsprong.
Van inheemschen oorsprong is de inga'foeka (lied
van het eiland), een gezang, dat wordt gezongen
door raannen en vrouwen gezamenlijk, onder begeleiding van het slaan op de tifa.
De Boeroeneezen beoefenen voornamelijk den
landbouw, welke intusschen nog op lagen trap
staat. Sawah's kennen zij niet, alleen ladangs
Hoofdvoedingsmiddelen zijn sago, cassave zoete
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bataten en rijst en gierst. In de vleeschvoeding
voorzien zij door de jacht op buidelratten, wilde zwijnen en herten, vischvangst en teelt van
tamme varkens. De kustbevolking, Christenen
en Mohammedanen, zooals ook de Christenen in
het binnenland, leeft op nagenoeg dezelfde wijze
als de Boeroeneesche heidenbevolking.
De handel is in handen van enkele Chineezen
en Arabieren en nagenoeg geheel geconcentreerd
te .Djikoe M6rasa en Kajeli. Uitgevoerd worden
kajoepoetih-olie, damar, rotan, hertenhuiden en
-hoorns; ingevoerd lijnwaden, snuisterijen, borden, Siameesche rijst, gedroogde visch. De jaarlijksche uitvoer van kajoepoetih-olie bedraagt
1 250.000.
Best u u r. Het eiland vormt met Arabelan
(Amblaoe) de onderafd. Boeroe der afd. Amboina,
res. Amboina, onder een gezaghebber bij het
Binnenl. Bestuur, die te Namlea (aan de N.0.kust v. d. baai v. Kajeli) gevestigd is en aan
wien een posthouder is toegevoegd met standplaats Tifoe aan de Zuidkust van het eiland.
BOEROENG. Mal. woord voor vogel.
BOEROENG DEWATA. Maleische naam voor
parad ij s vo gels.
BQEROENG GREDJA. Maleische naam voor
de ringmusch van den Archipel, Passer montanus
sarurarus.
BOEROESCH. Volgens den zendeling H. Hendriks zouden op Boeroe vier onderling nauw-verwante dialecten gesproken worden ; daarvan zijn
het Boeroesch van Kajeli en vooral dat van Masarete eenigszins nader bekend geworden. De taal
staat het naast aan de Ambonsche landstaal (zie
AMBONSCHE TONGVALLEN). Tot dusverre
is de taal enkel spreektaal gebleven, dus worden
verhalen enz. alleen door mondelinge overlevering be waard ; door de zendelingen is het Latijnsche letterschrift ingevoerd.
BOESANG'SCH. Zie DAJAKSCH.
BOETON. Zelfbesturend landschap, behoorende tot het gouvt. Celebes en Onderhoorigheden.
Het staat onder het bestuur van een sultan, die
echter zeer in zijn macht wordt beperkt door een
raad van rijksgrooten, hadat. Het landschap
wordt gevormd door het eiland Boeton met eenige
nabijliggende eilandeni van welke Moena, Kabaena, beide beW. Boeton, en Wowoni, N.lijk van
Boeton, de grootste zijn en nit de aan den vasten
wal van Celebes aan de Z.punt van het Z.0.-lijk
schiereiland liggende landschappen Polejang en
Roembia. Het telt thans ± 240.000 zielen.
In de 17e eeuw stond het landschap nu eens
onder de suprematie van Ternate, dan weder
onder die van Gowa. De 0.-I. Cie, welke met
Boeton voor het eerst een contract sloot op 5 Jan.
1613, moist eerst Gowa en daarna Ternate uit Boeton te verwijderen De verhouding tusschen de
Cie en Boeton bleef verder over het geheel good,
behoudens de periode 1752-1766. In 1824 trad
Boeton toe tot het vernieuwd Bongaaisch
traktaat; in 1851 werd de nieuw optredende
sultan van Boeton, met eenige moeite, overgehaald een afzonderlijk contract te sluiten. In
1866 kwamen voor het eerst bepaalde raoeilijkheden. Herhaald verzet van de zijde van den adel
die ons ingrijpen in de talrijke, te zijnen voordeele
bestaande, misbruiken met leede oogen zag, leidde
in de eerste tien jaren dezer eeuw tot krachtig optreden van het Gouv. Thans schijnt men zich echter in de nieuwe orde van zaken te hebben ge-
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schikt. De in 1911 door den hoogen adel aangewezen sultan legde de korte verklaring af.
BOETON. Eiland ten Z.O. van het Z. 0.-lijk
schiereiland van Celebes, tusschen 4°25' en 5°45'
Z.B. en 122° 30' en 123°30' 0.L. Het is ongeveer
4225 K.M. groot. Het is aan de W.-zijde door
de niet zeer wijde straat Boeton van het eiland
Moena gescheiden. Het eiland is zeer bergachtig
en met bosschen bedekt, waaronder ook djatibosschen (een paar duizend ILA.) worden aangetroffen. Het toppunt van het eiland ligt in het
N., het heet Kapala Ogena en is 1151 M. hoog, de
berg is met dicht oerwoud bedekt. Dicht bij de
zuidpunt vindt men het oude zeerooversnest
Wasoeem.ba, dat door dikke ra -nren van koraalkalkbrokken is omgeven, evenals het naburige
dorp Waboela. De bodem van Boeton levert niet
veel rijst, men kweekt er tabak, suiker, mais,
gierst en wat koffie. Kokospalmen willen er maar
matig voort. De hoofdplaats Baoe Baoe (baoe =
nieuw) ligt aan de Z.W.zijde van het eiland aan
den Z.lijken ingang van straat Boeton; ze is de
zetel van den assistant-resident der afd. Oost-Celebes on de residentie van den sultan van Boeton,die
er echter zeer armoedig leeft. De haven van Baoe
Baoe ligt in een mooie bocht, met goeden ankergrond ; men ziet er veel Boegineesche, Makassaarsche, Mandarsche on Madoereesche vaartuigen.
De bevolking van Boeton is vermoedelijk nauwer
verwant aan de To Lalaki, To Meliongka en To
Maronene van het Z. O. schiereiland van Celebes
dan aan de Boegineezen on Makassaren. Die bevolking is Mohammedaansch; zij bestaat uit adel,
yolk en lijfeigenen, elke categoric scherp van de
andere gescheiden. Haar hoofdmiddelen van bestaan zijn handel on scheepvaart, waarvoor de benoodigde prauwen op het eiland zelf gemaakt
worden, en vischvangst. Er bestaat op Boeton
ook een kopersmeed-, een vlecht- on een weefnverheid. De uitvoerartikelen, voortbrengselen
van Boeton, zijn hoofdzakelijk : tripang,
pad, koffie, was, agar-agar, lAngkoedoe-wortels,
sagobast, paarlen, buffelhuiden on -hoorns, haaivnnien on ruwe katoen : de voornaamste invoerartikelen zijn rijst, opium, ijzer- on aardewerk, en
Europeesche garens on lijnwaden.
BOETON (STRAAT), tusschen Boeton en
Moena.
BOEWAH. Mal. vrucht.
BOEWAH NONA. Zie ANONA RETIOULATA.
BOEWAH POEKAT (31AL.). Zie PERSEA.
BOEWAH SABOEN (MAL.). Zie SAPINDUS.
BOGOR. De oorspronkelijke inlandsche naam
van Buitenzorg, dat door de Inlanders nog altijd
zoo wordt genoemd.
BOGOWONTO (BAGAWANTA). Rivier op
Java, ontspringende aan de zuidelijke helling van
den berg Soembing in de afdeeling Wanbkabi
van de residentie Ke'doe. Deze rivier heeft eee
historische bekendheid gekregen, doordien in den
Java-oorlog van 1825-30 Dipa Negara haar niet
wilde overtrekken om redenen van bijgeloovigen
aard, wat zijn gevangenneming, waarmede een
eind aan dien oorlog kwam, heeft verhaast.
BOHOROK. Naam van een gewoonlijk gedurende eenige dagen in de eerste helft van het
jaar in de landschappen Langkat en Deli waaienden, drogen en verzengenden wind, die veel
kwaad doet aan de veldgewassen.
BOJALALI. Afd. en regentschap (van de Soesoehoenan-landen) met gelijkn. (op 420 M. hoogte
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gelegen, en als zeer gezond bekend staande)hoofdplaats van de res. Soerakarta, bestaande uit de
distr. Djoewangi, Karanggede, Sime, Banjoedana,
BojMali en Arapel, alle met gelijknamige hoofdplaatsen. In 1915 telde deze afd. ruim 280.000
zielen, waaronder 409 Europeanen en 553 Vr.
Oosterl.
BOLAANG BANGKA of B. OEM ; BOLAANG
ITANG. Zie BOLAANG MONGONDOU (afd.)
BOLAANG - MONGONDOU. Landschap, dat
zich over de geheele breedte van het N.lijk schiereiland van Celebes uitstrekt en behoort tot de res.
Menado. De dubbele naam ziet op twee deelen
van het landschap, de kuststreek Bolaang en het
bergland Mongondou, door een gordel van oerwoud gescheiden. Het grenst ten N. en N.O. aan
de Minahasa en ten W aan Binta-Oena, BolaangOeki en Gorontalo. Aan het hoofd staat een worst
met den titel van „Padoeka Radja", en zijn zetel
te Kotobangon, ongeveer in het midden des lands
gelegen. Het landschap is verdeeld in vier districten : Kotaboenan, Pasi, Lolajan en Bolaang;
over ieder district is een panghoeloe of districtshoofd aangesteld.
Het karakter van het land is bergachtig met
een smalle strook alluvialen grond langs het niet
zeer breede strand, die spoedig overgaat in een
glooiend terrein, dat, voortdurend stijgende verder binnenwaarts eon hoogvlakte vormt, welke
door hooge bergen wordt o mgeven n alwaar het
meerendeel der bevolking, over vele negorijen
verspreid, is samengedrongen De beekjes en
rivieren zijn zeer talrijk, maar bijna alle onbevaarbaar.
De geheele Z. -en Z. 0.kust wordt ingenomen
door het district Kotaboenan, dat vooral belangrijk is wegens de goudmijnen, waar het erts vroeger uit diepe kuilen word opgegraven, m,aar waar
sedert eenige jaren een Holl. mijnbouw-maatschappij is gevestigd; de bevolking bedroeg medio
1906 + 4700 zielen, waaronder vele vreemdelingen (Gorontaleezen, Sangi-en Talaureezen, Minahassers, Bocgineezen, Arabieren, Chineezen), die
zich vooral met handeldrijven bezighouden. Het.
district Pasi (-1- 12.000 zielen) strekt zich ten N.
en het district Lolajan (-I- 15.000 zielen), ten Z.
van Kotobangon uit; het district Bolaang begrenst de geheele N.W.lijke kust en had in 1906
ruim. 10.000 zielen.
De hoofden en de bevolking hebben reeds voor
een aanzienlijk deel den Moh. godsdienst aangenom,en; van de vele heidenen, die er niettemin
nog altijd waren en zijn, zijn sedert het Nederl.
Zendeling gen. daar in 1905 met zijn arbeid is be-

gonnen, ruim 200 tot het Christendom toegetreden (1913). In menig opzicht koro.en de zeden en
gebruiken overeen met die, welke vroeger in de
Minahasa gevolgd werden; maar de taal is geheel verschillend, ofschoon tal van woordvormen
zeer beslist op verwantschap wijzen; de woordenschat van het Mongondousch is nog slechts
voor eon klein deel bekend. Behalve met de teelt
van rijst, mais, klapperboomen koffie, een weinige
cacao, tabak, houden sommige bewoners zich onledig met het inzamelen van boschproducten —
aan de Z.kust ook van vogelnestjes — met visschen, knoopen van netten, smeden van ijzer,
vlechten van matten, woven, draaien van touw
onz. Goode houtsoorten zijn : ebben- tjampakahoetan- linggoa- en gofasahout.
BOLAANG - MONGONDOU. Afd, van de res-

Menado, omvat de landschappen Bolaang-Mongondou, Bolaang- Oeki, Binta- Oena, Bola anghang en Kaidipan. De twee laatst genoemde landschappen zijn in 1912 vereenigd onder den naam
Groot-Kaidipan. Bev. in 1915 ruim 55.000'
inwoners, waaronder 27 Europ. en 27 Vr. Oosterl.
BOLAANG - OEKI. Zie BOLAANG-MONGONDOU (Afd.).
BOLANGO. Belangrijke rivier in Gorontalo
(Noord- Celebes), ontspringende (onder den naam
van Mongiilo), op het ongeveer 1250 M. hooge
Tilongabila-gebergte, ontvangt door een kanaal
het water van het meer van Limbotto en valt
na haar vereeniging met de Bone bij de hoofdplaats Gorontalo in zee.
BOLENG, een fraaie vulkaankegel, 1659 M.
hoog, aan de Z. 0.-punt van het eiland Adonara,
op de oude zeekaarten Wakka genoem.d.
BOLING EN LAMAKERA (STRAAT). Tusschen Adonara en Solor eenerzijds en Lomblen
anderzijds.
BOLIOHOETO. Hoogste top (2035 M.) van de
N. lijkste bergreeks in Gorontalo (zie ook CELEBES a. den Noordarm). De vanouds bekende
goudmijnen van Soemalata liggen in het Boliohoeto-gebergte.
BOMBAX MALABARICUM D. C., fam. Bornbecaceae. Randoe alas (JA.v.), Dangdeur (soEND.),
Reusachtige boom, die van Britsch-Indic tot
Oost-Java vrij algemeen in de vlakte en in het
lagere bergland voorkomt, on de aandacht trekt
door de geweldige afm.etingen van stem en kroon.
Op Java staan in den Oostmoesson de bowmen gedurende vele maanden bladerloos, zijn dan getooid met vele groote vuurroode bloemen, en
dragon tegen October vrucht. Ze zijn dan geniakkelijk te herkennen aan de groote hoeveelheden
„kapok", die uit de opengesprongen vruchten
waait. Op Java bestaat een groote vrees tegen
het gebruik van die kapok, o. a. omdat ze jeuk
zou veioorzaken. Het bout is weinig duurzaa m
en wordt zoo good als niet gebruikt.
BONANG. Desa op Java, aan het strand van
Rembang, 71/2 K.M. beoosten Lasern. Deze plaats
was eenmaal de zetel van Makhdoem Ibrahim,
zoon van Soenan Ngampel, die zich door zijn geloofsijver en bekeering van vele Javanen tot den
Islam onderscheidde. Hij is in de geschiedenis bekend onder den naam. van Soenan Bonang [zie
HEILIGEN (Moh. Ind.)], stierf om,streeks 1488,
en is to Toeban begraven, waar naar zijn graf tal
van geloovigen gaan om to bidden en to offeren.
BONANG. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU-

MENTEN.

BONDGENOOTSCHAPPELIJKE LANDEN.
Gemeenschappelijke naam, waaronder vroeger
bekend waren een aantal zeffbesturende landschappen, behoorende tot het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, en over de geheele
uitgestrektheid van dat gewest verspreid. Zie
BONGAAISCH TRACTAAT. Door ons militair
optreden in 1905 en volgende jaren is aan het bestaan dozer bondgenootschappelijke landen als
zoodanig een einde gemaakt.
BONDJOL. Zie PADRI en LOEBOEK SIKAPING.
BONDOWOSO (BAndawasa). Afd. en regentschap van de res. Bosoeki, waarvan zij het
N.W.lijkste gedeelte uitmaakt; het regentschap
omvat 2 afd.: Bondowoso en Djember. De tegenwoordige afd. Bondowoso, die 1300 K.M 2 . op-

BONDOWOSO—BONTHAIN (PIEK VAN).
pervlakte heeft, omvat vijf districten, met name:
Bondowoso, Tamanan, Wanasari , Bosoeki en
Mlandingan. Ze had in 1905 300.000 bewoners,
w.o. 350 Europeanen, mina 1400 Chineezen, 1000
Arabieren en 6 andere vreemde Oosterlingen. De
afdeeling is een vallei, die N.lijk in de vlakte
van Panaroekan overgaat, en doorstroomd wordt
door de Sampejanrivier, waaraan ook de residentie-hoofdplaats Bondowoso ligt; deze had ult.
1905 8700 inwoners, o.a. 125 Europeanen, ruim
800 Chineezen, bijna 700 Arabieren en 6 andere
vreemde Oosterlingen; in 1915 455 Europ.
BONE. Zie BONL
BONE of BAWANGIO. Belangrijke rivier in
Gorontalo. Zie CELEBES a. den Noordarm.
BONERATE-EILANDEN. Groep eilanden tusschen de Z.punt van Saleier en de N.kust van
Midden-Flores (kndeh), bestaande uit het kleine
hoofdeiland, Bonerate, en de grootere bij-eilanden Kalao, Tanah Djanapea, Kalao Toewa en P.
Madoe en eenige kleinere waaronder de Tijgereil.
Het lage en kleinste eiland, Bonerate, met het
vlak ten W. ernaast gelegen hoogere en veel grootore Kalao, is echter van ouds het bevolkingscentruna der groep; reden daarvan was uitsluitend
zeeroof; vroeger was het een samenleving van
zeevaarders, zeeroovers en slaven; thans is het
geheel verloopen. Het uitgestrekte Tanah Djampea, met goede ankerplaatsen on veel wildhoutbosschen, schijnt wel een toekomst to hebben.
BONGAAISCH TRACTAAT. Verdrag, den 18en
Nov. 1667 door Speelman in zijn legertent, tusschen Bongaai (Boengaya) on Barombong, twee
kampongs in het rijk van Gowa of Makasser
(Zuid-Celebes), gesloten met Hassanoeddin, vorst
van Gowa, on waartoe kort daarna tal 'Aran Makassaarsche on Boegineesche vorsten toetraden.
Dit contract, waarbij de macht van Makasser
voor good werd gebroken en dat in 1824 onder V.
d. Capellen is vernieuwd, heeft thans nog alleen
geschiedkundige waarde.
BONIof BONE. Zelfbesturend landschap, behoorende tot de gelijkn. afd. van het gouvt. Celebes on
onderh. op het Z.W.schiereiland van Celebes, aan
den W. oever van de golf, die aan het rijk zijn naam
ontleent. Het landschap is verdeeld over de onderafd. N.-Bone, Bone on Z.-Bone. De oppervl.
is ± 6600 K.M. 2 d. i. ongeveer de grootte van
Friesland en Overijsel saraen. In het N. is de
Tjenrana, in het N.W. de Walanae voor een deel
de natuurlijke grens; in het Z. is na den oorlog
van 1860 de Tangka de grens. Het landschap bestond vanouds uit eigenlijk Boni d. i. de hoofdplaats Watarapone met 9 kampongs, on de Paliliof vazalstaten, waarvan 6 bestuurd werden door
vazallen-bloedverwanten, terwijl 14 van onderworpen vazallen waren.
De Boniers, die over het algemeen good gevormd, slank van gestalte en vlug in hunne bewegingen zijn, behooren tot de Boegineezen, zoodat hetgeen in dat artikel vermeld wordt op hen
toepasselijk is. Het voornaamste middel van bestaan der bevolking is de landbouw; waar mogelijk, wordt de rijstbouw op sawah's, voor een deel
irrigeerbaar, gedreven. Voorts wordt mais, tabak
on koffie verbouwd; de klapperaanplantingen
breiden zich gestadig uit. De veestapel bestaat
voornam,elijk uit paarden en karbouwen. Voor de
To-ala's in het landsch. Lamoiitjong, zie TO-

ALA'S.
G e s c h i e d e n i s.

Tijdens de konist der
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Nederlanden was Boni aan den vorst van Gowa
onderworpen, totdat Speelman nit de verovering
van Makasser, met behulp van den Sopengschen
prins Aroe Palakka en de opgestane Boniers, den
18den November 1667 het bekende Bongaaisoh
tractaat sloot, waarbij Boni van de overheersching van Gowa werd bevrijd. Aroe Palakka
werd in 1672 door de rijksgrooten tot vorst ge-

kozen. Het aanzien van Boni roes na dien zeer,
vooral ten koste van dat van Gowa.
De weigering in 1824 van Boni en onder den invloed van dit landschap van Tanette en Soepat
om mode to werken tot de vernieuwing van het
Bongaaisoh tractaat, gaf aanleiding tot een expeditie onder Van Geen /mar Boni in 1825.
Nieuwe verwikkelingen leidden tot de expeditie
van 1859,waarbij de hoofdstad tweemalen ingenomen werd, de vorstin vluchtte, on onze bondgenoot
Aroe Palakka tot bestuurder werd gekozen. De
laatste vorst van Boni is geweest La Pawowone
Kraeng S6g6ri, wiens houding, die van grooten invloed was op de andere zelfbest. landsohappen
van Z.-Celebes, leidde tot de expeditie van 1905,
welke met een volledige onderwerping van Boni
eindigde. De zelfbestuurder werd 18 November
in Maiwa overvallen en gevangen genomen, en
vervolgens to Bandoeng geinterneerd. Hij is niet
vervangen, =tar in zijn plaats is getreden
het Europeesche bestuur, dat met den Hadat het
zelfbestuur in het landschap uitoefent, in afwachting, dat de voorgenomen inlijving bij het rechtstreeks bestuurde gouvernementsgebied een feit
zal zijn geworden. De leden van den vroegeren
Rijksraad zijn thans districtshoofden.
BONI. Afd. van het gouv. Celebes en Onderh.
onder een assistent-resident met standplaats
Pampanoea, verdeeld in de onderafd. N.-Bone,
Bone, Z.-Bone, Wadjo on Sopeng.
BONI (GOLF VAN). De 250 K.M. lange en 120
tot 52 K.M. breede golf tusschen het Z.lijk en
Z.O.lijk schiereiland van Celebes. De voornaanaste plaatsen aan de W.kust zijn Badjoa on Palopo,
aan de O.kust Kolaka in de Binongkabaai.
BONI-RI-ATANG. Vroegere naam, van de Z.lijkste onderafd. der afd. Boni, thans Z. Bone genaanad.
BONTHAIN. Afd. van het gouvt. Celebes on
onderh., bevattende de onderafd. Bonthain, Boeloekoemba, Sindjai on Saleier. De gelijkn. onderafd. ornvat de distr. Bonthain en Taroang.
BONTHAIN of BANTAENG. Hoofdpl. van de
gelijkn. afd. on onderafd. van het gouv. Celebes
on onderh., gelegen op 5° 33' 45" Z.Br. en 121° 0'
30" O.L. op de Z.kust van het Z.W.lijk schiereiland van Celebes. Zij ligt over een lengte van 3 it 4
K.M. evenwijdig met het strand aan een baai, die
een veilige reede aanbiedt.
De inlandsche bevolking van Bonthain on omgeving is een raengsel van Boegineezen en Makassaren en verder wonen er vrij wat Indo-Europeanen
en Chineezen, de laatsten in een afzonderlijke
wijk. Het bergvolk verder naar binnen leeft vooral van mats en kweekt aardappelen on kool voor
de groote plaatsen der vlakte.
BONTHAIN (PIEK VAN). Een sedert lang niet
meer werkzam,e vulkaan, die met eenige andere
bergen een vrij uitgebreid, doch geisoleerd complex vormt in het Z.W.lijkste gedeelte van Celebes. De inlanders noemen hem Lompo Batang
(de dikbuikige); het hoogste punt, de Bawa Kraeng ligt op 3042 M.
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BONTO - BONTO (KRAENG), broeder van den
toenmaligen regent van Labakkang (Pangkadjene), met wien hij in 1868 in twist geraakte,
hetgeen tot langdurige veeten en ten slotte tot
het zenden van troepen aanleiding gaf.
BOOM. Aldus werd vroeger vrij algemeen en
wordt thans nog wel eens in N -I genoemd de
plaats, meestal nabij de monding van rivieren of
kreeken, waar d.ouanerechten werden of worden
geheven. De naam werd ontleend aan den sluitboom, waarmede men op de meeste dier plaatsen
gewoon was het vaarwater of te sluiten.
BOOMPJES - EILAND. Eiland, 1,88 K.M. 2
grot,elnidJav-zborenm
ding van de Tjimanoek in de residentie Cheribon
en administratief tot dat gewest behoorende.
BOOMSCHORS. Verscheidene ook in onze
0 - I bezittingen voorkomende tropische boomen
hebben schorsen, die om, hare aromatische eigenschappen dienen tot vervaardiging van reukwerken, of om hare geneeskrachtige werking gebruikt worden tot bereiding van artsenijen, dan
wel een geschikte looistof opleveren of ook wel
kleurstof, een goede vezelstof geven, geschikt zijn
tot het slaan van touw of eindelijk door kloppen
tot kleedingstof kunnen gemaakt worden (zie voor
dit laatste o.a. N. Adriani en A. C. Kruyt. Geklopte boomschors als kleedingstof op M.-Celebes.
Int. Archly. fiir Ethn. Bd. 14 en 16).
In sommige streken van Sumatra gebruikt men
zelfs boomschors om op te sehrijven : zoo zijn
o. a. de wichelboeken der Bataks op boombast
of boomschors geschreven. Voor tot papier geklopte boomschors zie BR OUSSONETIA.
BOOMSPITSMUIZEN (Tupakidae), een familie van de Zoogdierorde der Insekteneters (zie
aldaar). Het zijn kleine diertjes, die in hun
uiterlijk eenigszins aan eekhoorntjes herinneren,
maar van deze door hun spitsen kop zijn te
onderscheiden. Ze houden zich op boomen op,
maar weer nog op struikgewas, niet hoog boven
den grond, Ze komen uitsluitend in het Indische
of z.g. Orientaalsche gebied (zie ZOOGDIEREN)
voor. Mal. naam: toepai.
BOR (LIVINUS). Geb. te Leiden omstreeks
1620, schrijver van het in 1663 te Delft verschenen werk: „Araboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn als Superintendent, over d'Oosterse gewesten Oorloghaftig ten
eind gebracht".
BORASSUS FLABELLIFER L., fain! Palmae.
Lontar, Loentar (MAL. SOEND.), Antal of Tal, Siwalan (JA.v.) (siwalan ook naam der vruchten),
Tala (mAK.), Ta (B0EG.). De bekende Lontar- of
Palrayrapalm, met groote waaiervormige bladeren en vruchten ter grootte van een kinderhoofd.
Het voornaamste nut is gelegen in het sulkerhoudende sap, dat uit de aangesneden en gekneusde bloemkolf loopt en dat in een potje
of een stuk bamboe opgevangen wordt, en na
indampen de Siwalansuiker 'evert. Deze sulker
is op Timor en Madoera van zeer groote oeconomische beteekenis. Door gisting van het sap
wordt azijn verkregen. De bladeren waren vroeger op Java en zijn nog op Bali het papier, waarin
men letters grift. (Lontar, omzetting van ron-tal
= blad v. d. tal.).
BOREH. Algemeene naam op Java voor allerlei
zalven, waarmede het lichaana hetzij als geneesof als schoonheidsmiddel bestreken wordt. Meer
n het bijzonder wordt het woord gebruikt voor

een zalf, bereid hetzij van atal (gele kleiaarde),
hetzij van kurkuma en klapperolie, die op Java
bij plechtige gelegenheden gebruikt wordt cm
het bovenlijf geel to kleuren, dat dan niet bekleed wordt, maar naakt blijft.
BORNEO. Borneo is na Nieuw-Guinea het
grootste eland van den Archipel; het heeft een
oppervlakte van 736.000 K.M. 2 of met de bijbehoorende kleine eilanden van 758.000 K.M.Z. Van
dit laatste getal komen ruim 553.000 K.M. 2 op
het Nederlandsche en bijna 204.000 K.M. 2 op
het Britsche gebied. De ligging tusschen 7°
N.B. en 4°20' Z.B. is niet slechts tropisch, maar
aequatoriaal, wat vooral op het klimaat zijn invloed doet gelden. De ligging ten opzichte van de
naburige landmassa's is opvallend centraal, zoodat van alle zijden invloeden to verwachten zijn
(Sumatra, Java, Singapore). De oorspronkelijke
bevolking, onder den naam „Dajaks" saamgevat (zie het artikel van dien naam), is bijna
overal naar het binnenland verdrongen door
Maleische kolonisten, die zich met allerlei andere
vreeradelingen verm.engd hebben (aan de Westen Oostkust vooral met Boegineezen, aan de
Zuidkust met Javanen). De mogelijkheid van
die verdringing hing samen met den lagen stand
der materieele cultuur, die ook thans nog tot
uiting komt in de geringe dichtheid van bevolking. Nederlandsch Borneo heeft, naar de
jongste opgaven (1912) ruim 1.372.000 inwoners ;
voor Britsch Borneo vindt men slechts sterk afgeronde getallen, die varieeren tusschen de
600.000 en 700.000. Men mag dus aannemen,
dat de totale bevolking van het eland de 2.000.000
niet to boven gaat.
I. Aard en oorsprong van onze kennis. Hiervoor wordt verwezen naar de groote Eacycl.
v. N. I.
IL Klimaat, Planten- en Dierenwereld, Geologie.
Voor deze onderwerpen verwijzen wij naar de
desbetreffende algemeene artikelen. Hier stippen wij slechts enkele hoofdzaken aan, die, wegens hun beteekenis voor den mensch, in eon
geografische beschrijving niet mogen gemist
worden.
Het klimaat van Borneo wordt vooral gekenmerkt door zeer groote vochtigheid; het gevolg
hiervan is, dat geheel Borneo met dicht woud is
overdekt. Naarmate men hooger de bergen in
komt, wordt het woud minder dicht en gaat
eindelijk in een laag struikgewas met een alles
bedekkend moskleed over. Dozen laatsten vegetatie-vorm treft men reeds op 1000 M. hoogte
aan, een gevolg van het vochtige on op de bergen
door de sterke bewolking ook betrekkelijk koele
klimaat (op Java reikt het hooge bosch tot
over de 2000 M.). Daar echter de raenschelijke
nederzettingen zelden, hooger dan 250 M. gaan,
heeft de mensch op Borneo steeds te doers met
het ondoordringbare oerwoud van de lagere
streken; daarmede moet hij dus eon voortdurenden strijd voeren, maar het levert hem,
ook tal van levensbehoeften : uitmuntende houtsoorten, vooral ijzerhout, rotan, rubber en damar leverende boomen, boschvruchten enz. Aan
de kusten vindt men vooral nipah- en niboengpalmen.
De cultuurplanten nemen nog altijd slechts
een geringe oppervlakte in beslag. Het hoofdvoedingsraiddel, de rijst, neemt de voornaamste
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plaate in; daarnaast moet als minder gewaardeerd voedsel de male genoemd worden. Onder de boomen verdient vooral de kokaspalm
Termelding, waarvan de cultuur zich jaar • op
jaar uitbreidt, zelfs ten koste van den sawahbouw; verder de sagopalm, die zoowel in 't wild
ale gekweekt voorkomt. Niet onbelangrijk is de
opbrengst van peper-tuinen (Chin. districten).
In de dierenwereld van Borneo ontbreken de
groote roofdieren : tijger en panter. Wel vindt
men tijgerkatten en beren; olifanten (in het N.0.);
den rhinoceros; van de apen den orang oetan en
den neusaap; herten en wade zwijnen.
Van de
vogels noemen wij bier slechts den merkwaardigen neushoornvoge,l, die in de Dajaksche mythen
een groote rol speelt. De rivieren en meren van
Borneo zijn buitengewoon vischrijk; de vischvangat is uit economisch oogpunt van veel belang. De veeteelt beperkt zich voornamelijk tot
het houden van varkens door de Dajaks; runderen
vindt men slechts weinige on dan meest ingevoerd (het wilde rund komt echter voor).
Met een enkel' woord moge hier gewezen worden op het voorkomen van nuttige delfstoffen:
diamanten (Landak on het Martapoera-gebied)
en good (door geheel Borneo heen), platina, koper,
ijzer, kwikzilver, antimonium, lood en tout komen
voor, doch beteekenen niet veel, in tegenstelling
met steenkool en petroleum ,• doze hebben. in den
laatsten tijd het aanzijn gegeven aan ondernemingen, die Borneo ten opzichte van den mijnbouw met Sumatra Nina op eon lijn plaatsen.
De petroleumterreinen vindt men op verschillende punten langs de Oostkust; de voornaamste
kolenmijnen bevinden zich op Poeloe Laoet.
In hat laatst van 1918 zijn in de Z. en 0.
Afd. aan de Batoe-Litjin en langs Straat Laoet
uitgestrekte terreinen. van ijzererts ontdekt.
III. Bergstelsel.
Volgens de nieuwe voorstelling wordt de bouw
van Borneo in hoofdzaak beheerscht door plooiingen en verschuivingen met O.W. strekking
en vertoont alleen het uiterste Oosten een Z.Z.W.
N.N.O. gerichte ploofing; de grens tusschen
beide gedeelten moot dan tevens de grens zijn
tusschen het bergstelsel van het Westelijk on
dat van het Oostelijk deel van den Archipel.
Op de lijn, die Tg. Dato met Tg. Mangkalihat
vereenigt,strekt zich, met sterk wisselende hoogte,
een reusachtig ketengebergte uit, waarvan het
middelste gedeelte als Boven-Kapoeasgebergte bekend staat (hoogten van 1600, 1700 on 1900
M.) en de bronnen van Kapoeas en Mahakam
bevat, terwiji meer naar het Oosten het Bawoeigebergte ertoe behoort.
Bijna 200 K.M. ten zuiden van dit gebergte
ligt het Schwaner-gebergte van de Chin. zee tot
ongeveer de Kahajan; naar 't Z. zet het zich voort
in het uitgestrekte heuvelland van Z.W. Borneo.
Slechts enkele hooge toppen komen er in voor,
o. a. de Boekit Raja (2278 M.) De kern van het
geb. bestaat uit graniet, maw in het 0. is de
N. rand bedekt met een zandsteen, die zich ook
verder voortzet; hij geeft aan een groot gedeelte
van het landschap in West- en Centraal Borneo
een typisch relief, daardat de rivieren er smalle
diepe ravijnen in hebben uitgespoeld, die hoogvlakten tusschen zich insluiten. Ten Z. der Kapoeas (beoosten Sintang) wordt de zandsteen op
een aantal plaatsen onderbroken door geisoleerde
oud-vulkanische kegels van middelmatige hoogte,
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tervitl zieh oostelijk aansluit het veel hoogere on
geheel vulkanische Maller-gebergte, eveneens met
algemeene W.-0. strekking en waarin hoogten
van 13-1400 M. geen zeldzaamheid zijn. Tusschen dit en het Boven-Kapoeas ketengebergte
ligt het bergland van Boengan, dat langzaam uit
de Kapoeas-vlakte naar Oost oprijst on ten slotte
tot 2000 M.- hoogte bereikt. Uit Britsch Borneo
noemen wij alleen den Kinibaloe, die in 't Noorden een afzonderlijk granietbergland vormt en
met zijn talrijke hooge toppen (tot boven de
4000 M.) ver boven alle andere bergen van Borneo zich verheft.
Tusschen al deze gebergten in en als overgang van de gebergten naar de vlakten, vindt
men uitgestrekte heuvellanden, waarboven op
vele punten geisolearde hoogere toppen uitsteken, die voor Borneo karakteristiek zijn.
De vulkanischevorrningen, die men overal op B.
verspreid vindt, behooren tot een oudere periode
(waarschijnlijk hoofdzakelijk raioceen) dan die,
waarin de bekende vulkanen van Java, Sumatra
enz. zijn ontstaan; deze soort komt op Borneo
niet voor.
Iv. Bivieren.
Aan de rivieren woont zoo goed als de geheele
bevolking; langs haar dringen vreemde fortuinzoekers en overheerschers in het binnenland
door, langs haar verspreiden zich vreemde cultuurinvloeden en haar meerdere of mindere bevaarbaarheid is het, die de snelheid on intensiteit
van die verspreiding bepaalt.
Groote verschillen in waterstand over de geheele lengte, stroomversnellingen en boomversperringen in den bovenloop, overstroomingen
en moerasvorming langs de oevers moor naar
beneden kenmerken alle rivieren van Borneo.
Zoo goed als niets is gedaan om ze to regelen on
voor het gebruik van den mensch moor geschikt
to maken. Stroomopwaarts vindt men aan de
monding van elks eenigszins belangrijke zijrivier
een Maleische nederzetting, die op kleiner schaal
dezelfde functies vervult als de havenplaats voor
het geheele stroomstelsel. Dew vestiging op
punten, die het verkeer en daarmee den hande
en den politieken toestand beheerschen, is voor
de Maleiers karakteristiek; de kleinere handelsplaatsen hebben vaak een gemengde MaleischDajaksche bevolking.
A. Van de kustrivieren ten Noorden van de
Kapoeas noemen wij de volgende : de Groote
Sambas, welker breede trechtermond good toegankelijk is voor de scheepvaart; de Kleine
Sambas, met de afdeelingshoofdplaats Sambas,
tevens hoofdplaats van het gelijknamige sultanaat. Zij bezat in 1905 een inwonertal van ruim
12000, waarvan 20 Europeanen, ruim. 11000
inlanders, 860 Chineezen, 97 Arabieren en 39
andere vreemde Oosterlingen, de zeer kleine Baia
met Montrado, vroeger een belangrijk centrum
van den mijnbouw on de Mampawah wier gebied het afzonderlijke landschap van dien naam
vormt.
B. De Kapoeas, de belangrijkste van alle
waterwegen van Borneo, ontspringt in den uitersten Noord-oosthoek der Westerafdeeling, in het
Boven-Kapoeasgebergte, zoekt zich een weg
tusschen de ketenen, van het eene lengtedal doorbrekend naar het andere en neemt bij Pangkalan
Dj6moeki (het hoogste punt, dat nog met vaartuigen to bereiken is) een Zuidwestelijke rich -

80

BORNEO.

ting aan, schuin op de strekking van het gebergte.
Weldra gaat zij over in het Boengan-bergland,
dat beneden de monding van de Korijau spoedig
ager wordt en terzijde wijkt. Door de BovenKapoeasvlakte stroomt de rivier nu in hoofdzakelijk westelijke richting. Bij S6mitau breekt zij
door het heuvelland en wendt zich opnieuw naar
het Zuidwesten, doorstroomt tot Sintang een
terrein, waar de heuvels nu eens aan de rivier
treden, dan weer ver er of blijven, herkrijgt bij
laatstgenoemde plaats haar westelijke hoofdrichting en stroomt door een bergachtig land tot
bij Tajan, waar de kustvlakte begint. Spoedig
daarop vangt de splitsing in delta-armen aan.
Het stroomgebied van de Kapoeas heeft een
oppervlakte van ± 102.000 K.M. 2 (iets grooter
dan dat van de Rh8ne); de stroomdraadlengte
bedraagt 1143 K.M. (iets minder dan die van den
Rijn). De breedte der rivier is reeds te Poetoes
Sibau 208 M. en neemt (hoewel natuurlijk onregelmatigheden vertoonend) geleidelijk toe tot
.1600 M. bij Tajan. In den Noordwesthoek der
Boven-Kapoeasvlakte ligt een aantal groote
meren, danau's genoemd, die onderling en met
de Kapoeas door tal van kanalen in verbinding
staan ; de voornaamste zijn D. Loewar, D. Sentaroem en D. Serijang; in den natten tijd treden
zij ver buiten hun oevers; de Boven-Kapoeasvlakte is dan (ook hoogerop) wijd en zijd overstroomd en bij de eerste ontdekking werd dan
ook het heele merengebied voor een groot watervlak gehouden.
De oevers van de Kapoeas zijn uiterst eentonig, wat trouwens van alle rivieren op Borneo
geldt; slechts hier en daar wordt het woud, waarboven eilandsgewijs de heuveltoppen uitsteken,
door een kleine nederzetting onderbroken.
De voornaamste zijrivieren van de Kapoeas
zijn : de Boengan, de Mendalam, de Sibau; waar
deze laatste in de Kapoeas valt ligt Poetoes
Sibau, bestuurscentrum in Centraal-Borneo,
standpl. v. e. controleur; de Mandai, de imbaloeh, de Boenoet (aan Naar monding het gelijkn.
plaatsje, een vrij belangrijk handelscentrun3.);
de Ketoengau, tot dicht aan haar bron bevaarbaar, en dus den natuurlijken verkeersweg vormende van Sintang naar Serawak; de Melawi,
de grootste zijrivier met een lengte van ± 500
K.M. tot Nangah Pinoh met een stoombarkas
bevaarbaar; aan haar monding de vrij aanzienlijke plaats Sintang, standpl. van een ass.-res.,
een garnizoen en een welvarende Chin. bevolking, hoofdpl. van het gelijkn. zelfbesturend
landschap; de Sekadau, de Sekajam en de Tajan,
de lste en 3de met de gelijkn. hoofdplaatsen der
gelijkn. zelfbest. landschappen.
De Delta der Kapoeas heeft een oppervlakte
van 8000 K.M. 2, grootendeels drassig woud, dat
slechts op enkele plaatsen (o.a. bij Koeala Kakap) door het graven van slooten is drooggelegd
en dan een zeer goed terrein voor klapperaanplantingen blijkt te zijn.
De voornaamste zijarmen in de delta zijn: de
Mendawak (later Lida), de Kapoeas Ketjil, de
Poengoer Besar (naam van den hoofdstroom na
Soeka Lanting) met haar zijarm de Koeboe. De
Kapoeas Kecjil neemt bij Pontianak de Landak
op; haar zijrivier is de Mandor.
C. Ten Zuiden van de Kapoeas vindt men veel
aanzienlijker rivieren dan ten Noorden ervan,
waar alleen de Sambas grootere afmetingen be-

reikt ; bij de meeste is echter de geschiktheid voor
de scheepvaart gering; de voornaamste zijn:
De Simpang, met het plaatsje van dien naam,
hoofdplaats van het gelijkn. landschap, de
Pawan met Ketapang aan de monding, hoogerop
Moeara Kajoeng, de hoofdplaats van het landschap Matan.
D. De rivieren van de Zuidkust vertoonen
onderling een groote mate van overeenkomst.
Zij ontspringen op het Schwanergebergte of zijn
Zuidelijke voorbergen ; de stroomgebieden zijn
smal. Op een korten, woeligen bovenloop tusschen bergachtige oevers, volgt een veel langer
gedeelte, waar de rivier door lage vlakke streken
stroomt en vrij is van eilanden; daarbij sluit zich
dat deel der rivier aan, waarin eb en vloed hun
invloed doen gevoelen en dat weer rijk is aan
eilanden, hier bestaande uit slib.
Genoemd kunnen worden : de Djelai, de Rivier
van Kota Waringin, de Aroet, de Pemboeang, do
Sampit of Mentaja, do Katingan, de Kahajan met
de vestiging Koeala Koeroen, standplaats van
een controleur; de Boven-Kahajan is in den laatsten tijd voor de Rijnsche Zending een der
vruchtbaarste arbeidsvelden geweest; de voornaamste zijrivier der Kahajan is de Roengan.
De Antasan, een deels natuurlijke, deels gegraven sloot verbindt bij Poelang Pisau de Kahajan
met de eveneens belangrijke Kapoeas Moeroeng,
die in de Poeloepetak een natuurlijke, in het
Meierkanaal een kunstmatige verbinding heeft
met de Barito (zie beneden ). Aan de monding der
Poeloepetak ligt de goedbevolkte, tamelijk belangrijke plaats Koeala Kapoeas, standpl. van
een ass. resident.
E. De Barito, of zooals zij met haar Dajakschen naam in den bovenloop genoemd wordt, de,
Moeroeng ontspringt Noordelijk van de gebergten, die het Schwanergebergte naar het Oosten
voortzetten, niet ver van Long Doho aan de
Mahakam. Na een onstuimigen bovenloop volgt
een kalmer gedeelte, tot bij het doorbreken van
het Zuidelijk bergland een reeks stroomversnellingen (riam's) gevormd worden; in den loop
door het op het gebergte volgende heuvelland
worden enkele moerassen gevormd; beneden
Moeara Uwe wordt het moerasachtig karakter
der oevers overwegend, evenals de worming van
antasan's (kortere vaargeulen, na overstrooming
gevormd) on danau's (meertjes), zoodat in den
1/3 van het geheele stroomgenatten moesson
bied onder water staat ; schepen van 7 1/2 voet
diepgang kunnen in den W. moesson tot Moeara
Tewe komen. Voorname zijrivieren komen alleen
op den linkeroever voor; wij noemen; de Djoeloi,
de Laoeng, de Teta, de Montalat, de Ajoeh; de
Mengkatip is een zijarm. De belangrijkste zijrivier is de Negara, welker stroomgebied het
best bevolkte en welvarendste deel van Nederl.
Borneo vormt (voornaamste plaatsen : Marabahan, Kandangan, Margasari, Negaraen Barabai); daarna volgt de Martapoera, met de gelijkn.
plaats, zetel van den diamanthandel on centrum
van de vruchtencultuur voor de markt van Bandjermasin (zie Kust). Van de plaatsen aan de
Barito moeten nog vermeld worden
Poeroek
Tjahoe en Moeara Tewe (zetel van een ass. res.sident ).
F. Aan de Zuidoostkust vindt men slechts
kleine rivieren, daar de nabijheid van het Meratoes-gebergte voor de ontwikkeling van eenigs-
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Zing belangrijke stroomstelsels geen ruimte laat.
Wij noemen alleen de Pegatan, die in straat
Laoet uitmondt, en de Pasir.
De voornaamste aan de 0.-kust in zee vallende
rivier is de machtige Mahakam, die onder den
naam Silirong aan den veet van den Batoe
Tibang in het Boven-Kapoeasgebergte ontspringt. In haar bovenloop is zij betrekkeljjk
kalm. Beneden Long TiSpai bevindt zioh een
doorbrekingsdal, met drie zware versnellingen:
KiSpala Kiham, Kiham Oedang en Kiham Halo
(kiham = riam). Beneden Long Bagoeng komt
de rivier in de, hier nog uit grint en zand
bestaande, vlakte, dooh eerst beneden den Goenoeng Sindawar begint de benedenloop door
het alluviale laagland, dat zoowel ten N. als
ten Z. volkomen viak is. Tusschen Moeara Kaman en Samarinda doorbreekt de rivier de kustheuvels, en valt met een typische waaiervormige
delta in zee. De hoofdmond is de Moeara Bajor,
van de overige mondingen moeten de Moeara
Djawa, de Moeara Beraoe en de Moeara Beimpal genoemd worden. De zijrivieren van de
Mahakam zijn in het bovenstroomgebied, dat
niet breed is, niet zoo lang als die der Kapoeas; de voornaamste is de Boh, met een aantal belangrijke Dajaksche nederzettingen (o.a.
Long Bloeoe, Long Tepai en Long Deho), die,
boven de groote versnellingen gelegen, tegenover Koetei steeds een groote mate van zelfstandigheid hebben behouden. In den middenloop zijn de voornaamste zijrivieren de Mera
en de Pari; de belangrijkste handelsplaats aan
den Midden-Mahakam, ruim gebouwd en in
het bezit van flinke toko's, is het in 1900 als bestuurscentrum gestichte Long Iram. De nu volgende zijrivieren zijn veel langer: de Kedang
Pahoe, de Kajo Boenga, en de Moentai; op den
rechteroever de meren Djempang, Ternpatong
en Prian, door geulen onderling en met de Mahakam in verband staande. Voornaamste plaats
aan dit deel der rivier is Kota Benqoen, met
± 3000 inw. Stroomafwaarts de Bglajan, de
Kedang Kapala, de Tengaroeng; aan de monding
der laatste de gelijkn. plaats, residentie van den
Sultan van Koetei, een flinke plaats met 6000
inw., die zich steeds uitbreidt en zelfs reeds electrisch licht bezit.
De rivieren ten Noorden van de Mahakam zijn
eerst in den aanvang der 20e eeuw beter bekend
geworden. Evenals aan de Zuidkust zijn de
stroomge bieden smal en vindt men verscheidene
aanzienlijke rivieren dicht naast elkaar. De voornaamste rivieren zijn, ten eerste de Btraoe, ontstaande uit de Icelei en de Makam (of Sogah),
aan wier samenvloeiing de bestuursvest iging
Tandjoeng Reda on de sultanszetels Goenoeng
Tuboer en , Sambalioeng liggen; de Beraoe
eveneens met een groote delta in zee, de Noordelijkste mondingsarm beet Moerara Tidoeng, de
Zuidelijkste Moeara Pantai.
I De grootste van de noordelijke rivieren is de
Boeloengan of Kajan, die in lengte ongeveer met
de Kahajan overeenkomt en op het Bawoei-gebugle ontspringt. De Bem-breinversnellingen in
het middelste, noordelijk gerichte stroomgedeelte,
tezamen 19 K.M. lang, zijn de zwaarste, die men
op Borneo aantreft. Het bovenstroomgebied van
de rivier, Apo Kajan genaamd, is dan ook een
stork afgesloten bergland met een krachtige,
krijgshaftige on voor Borneo zelfs vrij dichte
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bevolking, die van Boeloengan steeds gehee
onafhankelijk is gebleven en waaronder eerst
de laatste jaren het Nederlandsch gezag eenige
beteekenis gekregen heeft.
Aan den benedenloop der Boeloengan reiken
de Dajaksche vestigingen tot dicht aan de kust;
tegenover Tandjoeng Sailor, aan 't begin van .
Tg. Pela8, de- woonplaats van den delta,ig
sultan van Boeloengan.
Van de overige rivieren op de 0. kust noemen
wij slechts : de Sesajap (in den bovenloop Ka
linau) de Sembahoeng, en de Seboekoe. ,
V. Kust.
Door gebrek aan voldoende beschutte baaien,
de tot aan zee reikonde ondoordringbare bosschen
en de tot ver zeewaarts geringe diepte der zee
zijn de kusten van Borneo weinig gunstig voor
de scheepvaart. De riviermonden zijn de eenige
havens; in het bijzonder de breede mondingstrechters van sommige kleine riviertjes aan de
Z.O. kust zouden van veel waarde kunnen
daar de kleinheid der rivieren geen voldoende
verbinding met het achterland geeft.
Alleen de Balik Papan-baai heeft zich tot een

van Borneo's hoofdhavens kunnen ontwikkelen,
sedert hier de petroleumindustrie haar zetel ge
vestigd heeft.
De havenplaatsen vindt men niet aan de kust,
maar aan de groote rivieren op 20, 30, 40 K.M.
van zee; de voornaamste zijn : Pontianak, Ban-

djermasin, Samarinda, Balik-Papan, Pemangkat, Singkawang, Mampawang, Soekadana, Ketapang, Sambas, Simpang, Koeala-Kakap en Pangkalan Bon (Soekaboemi of Kota Waringin Baroe),
waarvoor men zie op de verschillende namen.

VI.
Economische toestand. A. Voortbreng i n g.
1. Wat betreft de Dajaks zie dat artikel.
2. Onder de kustbevolking wordt de landbouvi
in vele streken geheel op dezelfde wijze uitgeoefend als bij de DAdjaks. Echter is het opvallend, dat de BAndjareezen, een vermenging
van Maleiers met Javanen, economisch moor presteeren dan de zuivere Maleiers, zoodat in het
stroomgebied van Martapoera on NiSgara landbouw en nijverheid op hoogeren trap staan dan
elders, terwijl tevens op allerlei plaatsen van
Borneo de welvarendste inlandsche kooplieden
telkens weer Bandjareezen blijken to zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk in nog starker mate van
de groote Chineesche bevolking in de Westerafdeeling, welker landbouwbedrijven in de officieele publicaties onder de inlandsche gerangschikt worden. In dergelijke moor ontwikkelde
streken vindt men niet alleen dikwijls reeds
sawah-bouw, on rijstuitvoer naar de binnenlanden, hier worden ook door de bevolking de verschillende handelsgewassen aangeplant. B,qangrijk zijn vooral peper in de res. Westerafd. v.
Borneo en in de afd. Zuidoostkust der Z. & 0.
afd. v. Borneo; gambir en sago in de afdeelingen
Pontianak on Sambas (vooral de sagocultuur
breidt zich stork uit); pinang; sirih, die in de omstreken van Martapoera van veel belang is. Ver
boven alio andere echter staat in beteekenis de
klapper, walks cultuur zich in de kuststreken
jaar op jaar uitbreidt. Van zeer veel belang zijn
de inlandsche cultures in do afdeeling Oeloe
Soen gei.
Veeteelt komt bij de Maleiers niet in noemenswaardigen omvang voor; vischvangst is zelden
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hoofdbedrijf; zeevisscherij heeft nog niet veel te
beteekenen.
Ook de mijnbouw van de inlandsche en Chineeeche bevolking heeft wel eenige, maar toch geen
zeer groote economische beteekenis (goud en diamanten, steen- en bruinkolen).
Het handwerk staat in vele streken op slechts
weinig hooger trap dan bij de Dajaks; van een
eigenlijke nijverheid is zelden sprake. Als een
werkelijke industrie kan men het maken van allerlei vlechtwerk beschouwen en verder de scheepsbouw, die hier en daar wordt uitgeoefend. Verm,61ding verdienen de koperslagerij en de ijzersmederij
te Negara, die verschillende gebruiksvoorwerpen
leveren, welke heinde en ver hun weg vinden;
bekend zijn o.a. de wapens en de kapmessen. Te
Martapoera worden nog altijd diamanten geslepen).
3. De plantagelandbouw begint eerst in den
laatsten tijd wat meer uitbreiding te krijgen; vele
ondernemingen lijden aan kapitaalgebrek. In de
Z. en 0. Afd., meerendeels in de afd. Bandjermasin, vindt men een 4-tal erfpachtsondernemingen, in de W. Afd. 1; in de Z. en 0. Afd. een
20-tal ondernemingen op concessieterreineii, in
de W. Afd. f 40. Europeesche boschexploitatie
in den eigenlijken zin komt nog niet voor.
Van veel meer belang dan voor den landbouw
en de boschexploitatie is in den jongsten tijd de
werkzaamheid der Europeanen voor den mijnbouw, althans wanneer men daaronder ook de
petroleumindustrie verstaat. Goud en diamant
kunnen, zooals gezegd, nog altijd niet met voordeel door hen worden ontgonnen, maar van de
steenkoo/-mijnen op Poeloe Laoet (sedert 1913
Gouv.'s exploitatie) bedraagt de jaarproductie
reeds ± 160.000 ton, terwijl de productie aan
petroleum der Z. en 0. Afd. in 1913 een totaal
van 756.000 ton bedroeg (zie POELOE LAOET,
STEENKOLEN, BALIK PAPAN en PETROLEUM.
De Europeesche industrie heeft nog weinig te
beduiden; zij beperkt zich tot het omzetten van
sommige massa-artikelen, door het land voortgebracht, in producten welker vervoer minder
kosten meebrengt. Zoo verdienen genoemd te
worden enkele groote klapperoliefabrieken en een
houtzagerij te Pontianak, een „Cutch"-fabriek van
de Koeboe Houtkap Mij., de inrichtingen voor
petroleum en het verwerken van de bijproducten daarvan to Balik Papan (vervaardiging van
paraffinekaarsen bijv.). enz.
B. Handel.
Van veel grooter beteekenis dan de nijverheid
is voor de kustbevolking de handel. De groothandelaars zijn, behalve enkele Europeesche firma's en een aantal Arabieren, vooral Chineezen,
doch ook wel Inlanders : vele Bandjareezen drijyen groote zaken, waarbij zich natuurlijk de
hadji's in de eerste plaats onderscheiden. De
uitvoer uit het binnenland bestaat uit bosehproducten,opgekocht door Chineezen, en Maleiers ; vooral de laatsten trekken hun handelsreizen tot ver in het binnenland uit.
In de W.-afdeeling zijn de voornaamste invoerartikelen rijst, geweven stoffen, eetwaren,tabak,
sigaren en zout; in de Z. en 0. Afd. ijzerwaren,
rijst, machinerieon en geweven stoffen.
Voor den uitvoer is in de W. Afd. copra van
verreweg het meeste belang; daarna volgen
klapperolie en allerlei boschproducten; in de

Z. on 0. Afd. petroleum, daarna de boschproducten waarvoor Bandjermasin de eerste haven
van den Archipel is, en copra.
C. Verkeer.
Spoorwegen treft men in het Nederlandsche gebied nog niet aan, wanneer men althans enkele
kleine spoor- en tramlijntjes uitzondert, die op
sommige ondernemingen voor plaatselijk gebruik zijn aangelegd (zoo to Balik Papan en
tusschen de mijnen van Poeloe Laoet en de
kust). Gewone wegen, die voor paarden en voertuigen min of meer bruikbaar zijn, vindt men
alleen in de naaste omgeving der hoofdplaatsen.
In elk stroomstelsel vormt de mondingshaven
het middelpunt van het verkeer, dat door de in
aantal en beteekenis toenemende versnellingen
grooter moeilijkheden ontmoet, naarraate men
dichter tot de grenzen van het stroomgebied
nadert, terwijl het in dezelfde mate afneemt in
intensiteit.
De nederzettingen op Borneo zijn alle aan, voor
een groot deel zelfs (door de vele vlotwoningen)
op het water gelegen. Het gevolg is, dat niet alken het interlocale, maar zelfs het gewone plaatselijke verkeer in aanzienlijke mate met vaartuigen plaats heeft. In de nabijheid der hoofdplaatsen leveren de rivieren dan ook een zeer
drukken en levendigen aanblik op. Hoewel het
verkeer natuurlijk nog in hoofdzaak met inlandsche vaartuigen plaats heeft, begint toch de
stoomvaart hoe langer hoe meer beteekenis to
krijgen. Het drukst is zij op de Kapoeas, waar
zij, althans in de delta, de kleine inlandsche
vrachtvaart vrijwel verdrongen heeft.
Op trajecten waar geen stoomvaart gevonden
wordt, zijn groote, overdekte roeivaartuigen het
gewone vervoermiddel voor Europeanen en gegoede inlanders; voor goederen gebruikt men
groote laadprauwen, die men, zoo mogelijk, door
een stoomboot laat sleepen. Hout en rotan worden veel in den vorm van vlotten afgevoerd. Op
de bovenrivieren worden slechts de Dajaksche
roeibooten (Boeng, Djoekoeng) gebruikt, uit een
enkelen boomstam vervaardigd. Waar een rivier
geheel onbevaarbaar wordt, begint in den regel
een Dajaksch voetpad, dat naar een overeenkomstig punt in een naburig stroomgebied leidt.
Daar de havens van Borneo geen voldoende
beteekenis hebben om, het eigenlijke wereldverkeer tot zich to trekken, moot het zijn aansluiting daarbij zoeken door verbindingen met naburige havenplaatsen, die wel in de groote routes
liggen : Singapore, Batavia en Soerabaja. De
Paketvaart Mij. speelt hierbij natuurlijk de
hoofdrol; daarnaast zijn een aantal booten van
Chineesche firma's in de vaart; een geheel afzonderlijk verkeer is ontstaan ten dienste van
de petroleuraindustrie op de Oostkust.
Pontianak in het Weston, Bandjermasin in
het Zuiden, Balik Papan en Samarinda aan de
Oostkust zijn de voornaamste uitvoerhavens;
de andere havenplaatsen staan met doze door
kustvaart in verbinding; een afzonderlijke plaats
nemen Stagen en Kota Baroe in, als echte aanloophavens.
Van telegrafische verbindingen met de buitenwereld is Borneo vrij good voorzien. Pontianak
heeft kabels naar Saigon en Batavia (via Tg.
Pandan), Balik Papan naar Java, Makasser on
Menado, Bandjermasin naar Java (Sitoebondo).
Tusschen Bandjermasin en Balik Papan bestaat
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een landtelegraaflijn. Plaatselijke telefoonnetten
•
bezitten Pontianak cn Bandjgrmasin,
Den indruk van den economischen toestand
samenvattende mogen wjj zeggen, dat Borneo een
periods van krachtigen opbloei schijnt to zijn
ingegaan, dat het eiland voor alle dingen, tot
ontwikkeling van zijn verkeerswezen, van zijn
mijnbouw en boschexploitatie, die eerst daarna
geheel tot hun recht kunnen komen, en van zijn
cultures, behoefte heeft aan kapitaal, dat het
zich meer en meer ontwikkelt naarmate dit
toevloeit, en ongetwijfeld een groote toekomst
tegemoet gaat.
VII. Politieke toestand.
De Dajaks kennen geen grootere politieke eenheid dan hun stain, die sours slechts een honderdtal personen omvat. Hoogstens komt het voor,
dat een krachtig hoofd enkele van zijn buren tot
erkenning van zijn oppergezag weet to bren.gen.
We rke lij ke staatsgemeenschappen ont stonden
op Borneo eerst uit de vestigingen der Maleiers,
die bij de kom,st der Europeanen den politieken
toestand van het land beheerschten. De door
hen gevorm.de staatjes (zelfbest. landschappen)
zijn gevestigd aan de mondingen der rivieren,
waar gelegenheid was, tollen en belastingen to
heffen, terwijl de vorsten het geheele stroomgebied van zulk een rivier als onder hun gezag
staand beschouwden. Voor de Dajaks kwam
dit alles neer op grove afpersing, vooral ten behoeve van de tallooze familieleden der vorsten.
Door de krachtiger bestuursbemoeienis der laatste jaren, de instelling van landschapskassen
enz. wordt aan deze wantoestanden hoe langer
hoe meer een eind gemaakt. De zelfbesturende
landschappen in de res. W. Afd. zijn : Koeboe,
Landak, Mampawa, Matan, Pontianak, Sambas,
Sanggau, Saadau, Simpang, Sintang, Soekadana, en Tajan; in de res. Z. en 0. Afd.: Boeloengan, Goenoengtaboer, Koetei, Kota Waringin, en Sambalioeng. Administratief is eerstgen. res. verdeeld in 4 afd. elk onder een ass.
res. n.l.: 1 Singkawang, 2 Pontianak, 3 K6tapang., 4 Sintang, alle met gelijkn. hoofdpl. ; de
tweeds res. in 6 afd.: 1 Bandj6rm,asin met gelijkn.
hoofdpl., 2 Oeloe Soengei, hoofdpl. Kandangan,
3 Doesoenlanden, hoofdpl. Moeara Uwe, 4 Koeala Kapoeas met gelijkn. hoofdpl., 5. Z.O. kust
v. Borneo, hoofdpl. Kota Baroe, 6 Samarinda
met gelijkn. hoofdpl.
De bevolking der res. W. Afd. bedroeg in
1912: Inl. ± 412.000, Europ. 345, Chin. ±53.000,
Arab. ± 1300, andere Vr. Oosterl. 638; der res.
Z. en 0. Afd. Inl. ± 816.000. Europ. 782, Chin.
± 86.000, Arab. 2432, andere Vr. Oosterl. 204.
De Chineezen in de W. Afd, vindt men voor
een groot deel in de z.g. Chin. districten, waar
zich sedert eeuwen Hakka's en Hoklo's uit
Kwangtoeng hebben gevestigd, die er kolonies van
14ndbouwers en mijnwerkers vormden. Hun
vennootschappen (kongsi's) werden onafhankelijke staatjes, die ongeveer in het midden der
19de eeuw in minder vriendschappelijke verhouding tot het Gouv. kwamen ; in de z.g. Chineesche oorlogen werd het verzet gebroken, en
in 1854 werd de autonomie der kongsi's opgeheven, met uitzondering van die der kongsi
Lan Fong in Mandor, die de zijde van het Gouv.
gehouden had; eerst in 1886 werd zij ontbonden.
VIII. Moharnmedaansche en Europeesche cultuurinvloed.
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1. InVioed van het Mohamraedanisme is in
de eerste plaats merkbaar door de omstandigheid
dat de Moh. Maleier tegenover den heidenschen
Dajak op Borneo allerwegen als heerscher op:
treedt, zoodat de Moh. algemeen het ontzag ge;
niet dat den overheerscher nu eenmaal wordt
betoond. Ook zonder directen zendingsarbeid
zal dus het prestige, dat den Mohammedaan
omringt, voor den Dajak dezen godsdienst begeerlijk maken, waardoor dus toetreding - be=
vorderd kan worden. Ook huwelijken van Ma ri
leiers met Daj. vrouwen werken uitbreiding van
den Islam in de hand; hun afstaramelingen wor.
den „Maleiers", on evenzoo Dajaks, die tot het
Moh., overgaan. Cu/tuurinvloed kan in zooverre
van den Islam op Borneo uitgaan, dat . de Dajak,
die Moh. wordt, zich lid voelt van een wereld
godsdienst, zijn horizon zich ziet verruiraen, en
zijn gevoel van eigenwaarde ziet toenemen.
2. Europeesche invloed doet zich gelden door
bestuursmaatregelen (rechtspraak, belastingen,
onderwijs), door de Christelijke zending, en door
het overnemen van Westersche denkbeelden,
kleeding, vermaken enz.
De katholieke rending der Paters Capucijnen
is gevestigd in de Westerafdeeling; zij heeft gemeenten to Pontianak, Singkawang, Pemangkat,
Ngabang on Nangah Sodjiram, tezamen met een
1500 leden. De Protestantsche zending heeft de)
Zuider- en Oosterafdeeling als terrein van werkzaamheid gekozen. De Rijnsche zendingsvereeniging heeft hier een twaalftal posten met
talrijke filialen in de stroomgebieden van de
Barito, de Kapoeas Moeroeng, de Kahajan en de
Katingan, met een 4000 inlandsche Ohristenen
on een duizendtal doopcandidaten. Een kleinere
Protestantsche zending van Amerikaansche Methodisten met ruim 350 inlandsche Christenen
is gevestigd to Singkawang in de Westerafdeeling.
Schat men het totaal aantal inlandsche christenon op Borneo op 7000, dan is men zeker niet
ver van de waarheid.
Overgang tot het Christendom brengt natuurlijk ook zekere maatschappelijke wijzigingen
mee ; zoo be woont bij de Christelijke Dajaks in
den regel elk gezin een afzonderlijk huis en is
de bestrijding van het geloof aan ongunstige
voorteekenen een merkbaar voordeel voor den
land bouw.
De rechtspraak over inlanders en met hen gelijk gestelden is, voor zoover niet aan radja's en
hoofden gelaten in de zelfbesturende landschappen on voor zoover niet in gouvemementsgebied eigen inheemsche rechtspraak is blijven
bestaan, opgedragen aan magistraten, voor
belangrijker zaken aan landraden.
Een enkel woord ten slotte nog over het onderwijs. Het gouvernement onderhoudt op Borneo
± 30 scholen ; particuliere door het gouvernement
gesubsidieerde scholen vindt men in de Westerafdeeling ten getale van 7, in de Zuider- en
Oosterafdeeling van 88, deze laatste meest van
de Rijnsche zending, die to Bandjormasin een
kweekschool voor Inl. onderwijzers heeft met 40
leerlingen.
Ix. Britsch Borneo.
Het Britsche gebied in het Noorden neemt,
met een oppervlakte van bijna 204.000 K.M. 2 ,
iets meer dan 1 /4 van het geheele eiland in. Het
bestaat uit : 1° het Maleische staatje Broenel
(25.000 inw.), het onbeduidend overblijfsel van
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het eens zoo machtige sultanaat, waaraan Borneo
zijn naam ontleende; 2° het onder een radja van
Europeeschen bloede staande staatje Serawak,
met een aantal inwoners, dat geschat wordt op
500.000; 3° het door e(n „Chartered Company"
bestuurde British North Borneo
met 160.000
inwoners; en 4° de „dependency" van de Straits
Settlements, Labuan. Zie over dit Britsche gebied het art : ENGELSCHEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL en de afzonderlijke
namen.
Voor de Geschiedenis van Borneo zie men de
artikelen over de verschillende landschappen,
voor de Litteratuur de groote Encycl.
BOROBOEDOER (BarAboedoer). Boeddhistisch Mahayanistisch heiligdom, in de res.
KOdoe; voorbeeld van stoepa-bouw (de stoepa
werd opgericht ter bewaring van een reliek van
den Boeddha of een ander Boeddhistisch heilige,
dan wel ter herdenking van een of ander belangrijk feit uit de Boeddhistische kerkgeschiedenis),
bestaande uit 9 terrassen, waarvan de 6 onderste
een vierkant, de 3 bovenste een cirkelvormig
grondplan hebben. Het geheel is gebouwd op en
o111 den top van een natuurlijken heuvel, die
daartoe terrasvormig moest worden afgegraven.
De Hoofdingenieur J. W. IJzerman ontdekte
in 1886 dat het monument in zijn oorspronkelijken staat een geheel anderen voet had dan het
thans vertoont; deze is te zwak geweest en door
de bouwmeesters verzwaard geworden door het
daartegenaanstapelen van een breed terras.
In de 432 nissen van de xnuren der gaanderijen zetelden raijmer- of Dh3ani-Boeddha's.
In de 4 onderste terrasmuren vindt men die van
het Oosten, Zuiden, Wester en Noorden op den
overeenkomstigen gevel van het bouwwerk; in
den hoogsten muur, in alle nissen, eon en denzelfden Dhy&oi-Boeddha van het Zenith. Allen
hebben de hun eigene, symbolische, voor elke
hemelstreek karakteristicke handhouding.
Behalve de 160 reliefs van den bedolven voet
telt, de stoepa in de 4 gaanderijen 1300 sprekende
sculpturen, voorkomend zoowel op de hoofdmuren als op de balustraden. Voor zoover bekend, treft men de Boeddha-legende in de le
gaanderij, de j'ataka's, d.z. de geschiedenissen,
die de vroegere levers van den Boeddha behandelen, in de le gaanderij en de balustrade der 2e.
De legenden van Maitreya, den toekomstigen
Boeddha, prijken in de 3e en op een gedeelte der
balustrade van de 4e gaanderij, terwijl volgens
Dr. N. J. Krom (Bijdr. Kon. Inst. T. L. on Vk.
v. N. I. 71 (1916) de hoofdmuur der 4e gaanderij
aan Sam.antabhadra gewijd is. Ook de op den
hoofdmuur der 2e gaanderij gevolgde tekst is
door denzelfde in hoofdzaak teruggevonden. Nagenoeg het 2,/3 gedeelte van deze sprekende
sculpturen is nog onverklaard.
Het vierkante grondplan maakt bij de drie
hoogste terrassen plaats voor het cirkelvormige.
De 3 nu volgende eenvoudige terrasmuren, zonder cenige profileering, zijn bekroond net achtereenvolgens 32, 24 on 16 opengewerkte stoepa's,
waarin beeltenissen van den historischen Boeddha in de houding van prediking. Op het bovenste terras verheft zich de groote centrale stoepa,
in welks achtkantige pinakel blijkens de gevonden fragmenten eons drie zonnesehermen voorkwamen, bekroond door het Boeddhistische Juweel. In die stoepa bevindt zich eon, ontoegan-

kelijke binnenkamer; daarin zat het merkwaardige onafgewerkte Boeddhabeeld, dat thans uit
de kamer verwijderd is en opgesteld aan den voet
van het monument. Boven de groote kamer bevindt zich nog een kleine cel, omtrent welker
bestemming niets bekend is.
Het gebezigde materiaal, een trachietgesteente,
is van vulcanischen oorsprong en werd in de nabijheid aangetroffen in den worm van veld- of
rivierkeien. Het geheel is een stapelconstructie
van ten ruwe behakte steenen. De buitenste laag
even wel van ± 0.60 M. dikte bestaat uit schoon
werk; in de Kier met zorg bekapte lagen is een
trasmortel toegepast. Hier en daar zijn overblijfselen aangetroffen van een vroegere stuccobedekking, die mogelijk werd aangebracht om
een geschikten kleurgrond in het Leven te roepen.
Aan den voet meet het bouwwerk ± 120 M. ;
de hoogte tot den bovenkant der groote stoepa
bedraagt ± 35 M.
Opmerkelijk is het feit, dat de Boroboedoer in
een lijn ligt met twee andere Boeddhistische ternpels, de groote Tjandi Men-doet on de kleine
Tjandi Pawon, waarbij de afstand der uiterste
bouwwerken ± 3 K.M. bedraagt.
G e s c h i e d e n i s. Het karakter der inscripties, aangetroffen boven vole reliefs van den bedolven voet, gaven Prof. Kern en Dr. Brandes
aanleiding to onderstellen, dat de bouw dateert
uit j 850 onzer jaartelling. Dit vermoeden vindt
steun in stijl en ornament, welke overeenkomen
met die van enkele wel gedateerde Midden-Javaansehe mon umenten.
Onder leiding van den Luitenant-ingenieur
Cornelius, die tevens de eerste teekeningen en
beschrijving vervaardigde, word op last van
Raffles in 1814 de B. gedeeltelijk ontbloot ; de
2de bouwk. opneming had plaats van 1851 tot
1854 onder leiding van Wilson, die 't grootste
deel der reliefs afteekende. Ornstreeks 1873 vervaarcligde Van Kinsbergen zijn onovertroffen
serie van 40 groote collodiumopnamen, terwijl
C phas omstreeks 1890 foto's maakte van den
bedolven voet.
Re s t a u r a t i e. Het onderzoek van eon in
1900 benoemde commissie leidde tot een restauratio, die in 1907 begonnen en in 1911 beeindigd
word, onder leiding van den genieofficier T. van
Erp. De restauratie word op voortreffelijke wijze
door genoemden officier doorgevoerd. In hoofdzaak werd gestreefd naar opbouw van kroonlijsten, van een groot aantal nisterapeltjes en
van de stoepa's der cirkelvormige terrassen.
Door een en ander kreeg het monument iets
terug van zijn heerlijke, oorspronkelijke silhouetwerking. Het behoeft nauwelijks gezegd
te worden, dat alle imitatie van ornament achterwege bleef.
Gedurende de herstellingen worden nieuwe
bouwkundige teekeningen gemaakt en een algeheele fotografische opname volbracht. Doze gegevens zullen verwerkt worden in een nieuwe
monografie, waarvoor de Regeering een belangrijke som gelds beschikbaar heeft gesteld en
waarvan het bouwkundig gedeelte door den
Hoer T. van Erp, het archaeologische door Dr.
N. J. Krom zal worden samengesteld.
BOSCH (JOHANNES VAN DEN). Geboren to
Herwijnen 1780, overl. 1844 te 's Gravenhage.
Reeds op 17-jarigen leeftijd vertrok hij als luitenant der genie naar Batavia, en klom op tot
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Luitenant-Solonel en adjudant-generaal van
den Gouv. Gen. Wiese (1807); in 1810 vertrok
hij naar Nederland en were' . daar spoedig in
hooge militaire betrekkingen geplaatst en o.a.
6 Nov. 1814 belast met de directie der OostIndische militaire zaken.
In Nederland teruggekeerd van een zending
als Comm.-Gen. naar W. Indio, werd hij aanstonds in eon voor India hoogst belangrijke
aangelegenheid betrokken. Door den Comm.Gen. Du Bus de Gisignies was een rapport ingediend, waarbij een stelsel van beheer voor Java
was ontworpen, steunende op vrijen arbeid en
uitgifte van woeste gronden aan particulieren
(zie DU BUS DE GISIGNIES), dat met warmte
door den Minister van Kolonign Elout werd
ondersteund. Omtrent het rapport van Van den
Bosch en het door hem ingevoerde CULTUURSTELSEL, zie aid. ; voor verdere belangrijke
gebeurtenissen onder zijn bewind, zie VORSTENLANDEN, JAVA (Geschiedenis)
en PADRI.
In Nederland werd V. d. Bosch zeer spoedig
(30 Mei 1834) na zijn aankomst tot Minister van
Kolonien benoemd en zorgde hij, later vooral
door Baud bijgestaan, voor de consequente ontwikkeling van het door hem ingevoerde stelsel.
Tengevolge der verwerping van een wetsvoorstel tot het leenen van 56 millioen, trad V. d.
Bosch op 31 Dec. 1839 als Minister van Kolonien af en werd hij, ter belooning voor de gewicbtige diensten, door hem bewezen, tot graaf
verheven, nadat hij reeds in 1835 tot baron geadeld was. Behaive het bovengenoemde bockwerk verscheen nog van zijn hand: Iets over de
financieele aangelegenheden van het Rijk.
'8-Gray. 1840. Onderzoek naar de beginselen,
waaraan de bezuinigingen en hoogere belastingen
behooren getoetst to worden. Met 2 vervolgen.
's-Gray. 1843-1844, en na zijn dood : Mijne
verrichtingen in Indio: Verslag van Z. Exc. den
Comm.-Gen. over de jaren.1830-1833 enz.
BOSCHPROEFSTATION. Opgericht in het begin van 1913. Zooals in het nieuwe boschreglement van 1914 is vastgelegd, heeft het boschonderzoek ten doel het oplossen van wetenschappelijke en technische vraagstukken, die zich bij
het boschbeheer voordoen, voorzoover die oplossing niet, naar het oordeel van den chef van
den Dienst, behoort te worden overgelaten aan
het beheers- of aan bet inrichtings-personeel.
BOSCHWEZEN. Het beheer van 's Lands bosschen heeft zich aanvankelijk bepaald tot Java
en wel speciaal tot de djatibosschen op dat eiland.
(zie DJATI.) Wel leidden de omstandigheden er
toe, dat ook aan de wildhoutbosschen (zie aid.)
op Java meer aandacht werd geschonken en in
1910 ook voor de Buitenbezittingen de grondslag
gelegd is voor een meer geregeld boschbeheer. Intusschen is voor het Boschwezen het beheer der
over een groot deel van Java verspreide djatibosschen tot nu toe hoofdzaak gebleven.
Terwijl voor een historisch overzicht van het
boschbeheer verwezen wordt naar het uitgebreide
art. BOSCHWEZEN in de groote Encyci. van
N. - I., worden hier slechts de hoofdzaken van de
tegenwoordig geldende regeling vermeld.
Van 1905, het jaar der oprichting van het Dep.
van Landbouw, ressorteert de dienst van het
Boschwezen onder dat Dep. Het algemeen beheer
van 's Lands bosschen staat onder oppertoezicht
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van den Directeur van genoerad Dep., onder de
rechtstreeksche leiding van den Hoofd-inspectour, chef van den dienst. De bosschen worden
onderscheiden in djati- en wildhoutbosschen;
deze laatste weer in al of niet in stand to houden
bosschen. Het thans geldende Boschregleraent
voor Java on Madoera word vastgesteld bij
donn. van 30 Juli 1913 (Lid. Stbl. no. 495), terwiji
het daarbij behoorende dienstreglement, vastgesteld bij Gouvernementsbesluit van denzelfden
datum (Bijbl. no. 7901) voor geheel Nederl. Indi6
van toepassing werd verklaard. Dit op 1 Jan.
1914 in werking getreden Boschreglement bepaalt omtrent de exploitatie : „De geregelde exploitatie geschiedt hetzij in eigen beheer, hetzij
door tusschenkomst van aannemers". Deze katste wijze neemt thans voortdurend in beteekenis
af, zoo zelfs, dat zij binnen afzienbaren tijd, althans op Java, tot de geschiedenis zal behooren.
Een der machtigste factoren, welke daartoe meewerken, is ongetwijfeld de voortgang der boschinrichting, waaraan het streven is het geheele djatiboschgebied zoo spoedig mogelijk in houtvesterijen om to zetten. In houtvesterijen is Staatsexploitatie regel en kan slechts in bijzondere govallen, ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, exploitatie door tusschenkomst van de
particuliere industrie worden toegelaten. Op het
einde van 1914 waren eon en dertig houtvesterijen
met ieder gemiddeld 5000 H.A. oppervlakte in
werkin g.
De houtvesterijen worden gewoonlijk afzonderlijk dan wel paarsgewijze beheerd door eon boutvester met het noodige ondergeschikte personeel.
De djatibosschen on de in stand to houden wildhoutbosschen op Java, welke nog niet tot houtvesterijen behooren, zijn ingedeeld in boschdistrieten, welker aantal op het einde van 1914 acht
en twintig bedroeg. Het beheer dezer boschdistrioten wordt eveneens gevoerd door houtvesters met
ondergeschikt personeel en is gebaseerd op een
voorloopig bedrijfsplan. De groote uitgestrektheid dezer beheerseenheden is echter oorzaak
van een veel minder intensief beheer dan waardoor zich de gang van zaken in een houtvesterij
ken merkt.
Het beheer van het boschgebied in de bezittingen buiten Java is zeer weinig intensief ; het bepaalt zich grootendeels tot boschbescherming on
het vastleggen der grenzen van boschgebieden in
streken, waar de hydrologische toestand tengevolge der voortschrijdende ontginning onvoldoende is geworden of dreigt te worden, terwijl,
voornamelijk op Sumatra, een exploratie van
eenige boschgebieden plaats heeft met het duel de
uitgifte in exploitatie daarvan voor te bereiden.
De bedoeling is voorloopig in de Buitenbezittingen nog geen Staatsexploitatie in to voeren. Zie
ve rder CAOUTCHOUCBEDRIJF V.H. BOSCHWEZEN en BOSCHPROEFSTATION.
In hoofdzaak concentreert zich de bemoeienis
der ambtenaren van het Boschwezen in het streven naar de hoogst mogelijke, jaarlijks gelijkblijvende of toenemende, directe inkomsten en het
bereiken van indirecte voordeelen, voorzoover
dat noodig en mogelijk is. Daartoe worden de
bosschen afgebakend, opgemeten en gekaarteerd
en worden werkplannen opgemaakt door de Inrichting; er wordt gecultiveerd, gedund en gekapt, waar dat noodig is; er worden houtafvoeren verkeerswegen gemaakt, stapelplaatsen en wo-
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ningen gebouwd; er wordt gewaakt tegen clandestiene ontginning, brand, insectenbeschadiging,
ziekten en diefstal, terwijl bovendien een ruim
veld van arbeid open is voor het behandelen van
en uitbrengen van advies in alle vraagstukken op
algexneen economisch, technisch, agrarisch, mercantiel, administratief of ander gebied, welke
zich in verband met het boschbeheer voordoen.
Aan den dienst-chef (zie boven) zijn toegevoegd
vier beheersinspecteurs voor Java, een beheersinspecteur voor de Buitenbezittingen, een inspecteur, chef der inrichting, een directeur van het
caoutchoucbedrijf en een directeur van het boschproefstation.
Het aantal houtvesters bedraagt thans weer
dan honderd met inbegrip van de adspirant-houtvesters ; het aantal adjunct-houtvesters is thans
acht; twee honderd beambten zijn, als opziener in
verschillende rangen aangesteld, veertig beambten zijn bij de opname ingedeeld, terwijl circa zeTen honderd boschpolitiebeambten aanwezig zijn.
Alle hoogere ambtenaren, de opnemers en de opzieners zijn Europeanen met uitzondering van
een dertigtal Inlandsche opzieners en leerlingopzieners en enkele Inlanders in vasten dienst bij
de opname. Het voornemen bestaat echter binnen afzienbaren tijd het niet-Europeesche element uit to breiden (zie Kon. Besl. 5 Febr. '15 no.
37 opgenomen in Ind. Stbl. 1915 no. 325), nadat
door een degelijke opleiding waarborgen voor
goede dienstuitoefening in verschillende betrekkingen verkregen zullen zijn.
De geldelijke uitkom,sten van den Dienst van
het Boschwezen toonen een voortdurend stijgende lijn ; voor 1875 bedroegen de overschotten n.ihil
of waren ze negatief; daarna begon het boschbeheer een jaarlijks toenemend bedrag in 's Lands
kas of te werpen. In 1895 bedroeg dit circa een
rnillioen, in 1905 werd het circa twee millioen en
thans is het ongeveer drie
De aanstelling van deskundig boschpersoneel
dateert eerst van de zestiger jaren. De tegenwoordige opleiding bestaat uit een met goeden uitslag
volbrachte studie aan een H. B. S. met vijfjarigen
cursus (of een Gymnasium) en een vakstudie aan
de Afdeeling Koloniale Boschbouw der Landbouwhoogeschool te Wageningen. Uit hen, die
voor het propaedeutisch examen geslaagd zijn,
wordt jaarlijks door den Minister van Kolonion
een aantal jongelieden aangewezen, die als candidaat-houtvester onder het genot van een jaarlijksche toelage van f 1000 verder in opleiding worden genomen. Twee jaar na het prop. examen
volgt het candidaatsexarnen, 1 3/4 jaar daarna het
ingenieursexarnen (landbouwkundig ingenieur,
richting K. B.). De theoretische studie aan de
Landbouwhoogeschool wordt afgewisseld door
twee practijktijden, een van 3 maanden en een
van 6-9 maanden, in het buitenland.
Wat de litteratuur over den Dienst van het
Oost-Indische Boschwezen betreft, zie men het
art. BOSCHWEZEN in de groote Encycl. v. N.-I.
BOSSE (PETER PHILIP VAN), geb. 1809,
overl. 1879, Minister van Kolonien (van 1871—
1872 on van 1877-1879) en van Financien (van
1848-1853, van 1858-1860 en van 1868-1871).
Voor Indie waren van veel belang de z.g. scheepvaartwetten, welke tijdens zijn eerste ministerschap van Financion tot stand kwamen.

BOTANISCHE LITTERATUUR VAN NEDER-

LANDSCH-INDIE. Zie het uitvoerige art. in de
groote Encycl. van N.-I.
BOTH (PIETER). Eerste Gouverneur-Generaal
van Ned.-Indie, gel). te Amersfoort. Den 29sten
Nov. 1609 word hij door de Staten-Generaal tot
Gouv.-Gen. aangesteld, vertrok 30 Jan. 1610 en
kwam 19 Dec. van hetzelfde jaar to Bantam aan.
Het grootste gedeelte van den tijd van zijn bestuur bracht hij in de Molukken door, waar hij het
fort Mariko op Tidore op de Spanjaarden veroverde. In Aug. 1613 naar Java vertrokken, gaf hij
reeds 6 Nov. 1614 het bewind aan Re3nst over en
vertrok 2 Jan. 1615'naar het vaderland, overleed
echter bij een schipbreuk op de kust van Mauritius (Febr. d. a. v.) op welk eiland hij begraven is.
BOUEA MACROPHYLLA Graf. (B. Gandaria
Bl.), fare.
A nacardiaceae, Gandarija (MAL.,
SOEND.) Ganda-ria (JAv.), Djatake (SOEND., ZuidBantam). Middelxn,atige boom, vrij veel aangeplant, op Java alleen in het Weston in het wild
voorkomend. De rijpe vruchten doen eenigszins
denken aan gele eierpruim,en en zijn zeer smake•
lijk. De smaak gelijkt op die van de Mangga,
maar is wat zuurder.
BOUW. Zie BAHOE.
BOVEN-DAJAK. Zie BENEDEN- on BOVEN-DAJAK.
BOVEN-MAHAKAM. Onderafd. van de afd.
Samarinda der res. Z. en 0. Afd. Borneo, bestaat
uit de distr. Oost- on West Boven-Mahakam, onder een gezaghebber met standplaats Long-Iram.
BOWAJA, beter BOEAJA. Algemeen Maleisch
woord voor Krokodil. Zie KROKODILLEN.
BRAHMA. Eig. in het Sanskrit Brahma (nominatief van Brahman), is de naam van een Indische godheid, het persoonlijk opgevatte verleden,
en als zoodanig voorgesteld als Sehepper der wereld. Tot zijn meest kenmerkende bijnamen behooren Pitamaha, d. i. Grootvader, en Swajambhoe, de nit zichzelf ontstane. In het Indische
Pantheon is hij de eerste persoon der Trimarti,
doch doze voorstelling is niet zeer oud.
BRAHMANEN, BRAHMANISME. Brahmanen
is de naam der leden van den hoogsten stand,
zgn. kaste, der Indische maatschappij. Zij maken
sedert onheuglijke tijden den geestelijken adel
van Indi6 uit, on zijn als zoodanig de bewaarders
der gewijde oorkonden, de beoefenaars van alle
wetenschappen, die met de heilige overlevering in
verband staan, zooals taal- en dichtkunde, sterrenkunde, rechtsleer, zedekunde, enz. Alle Indische stelsels van godsdienst, die uitdrukkelijk of
implicite het gezag der gewijde oorkonden, der
Weda's, erkennen, is men gewoon onder de benaruing van Brahmanisme samen te vatten, in tegenstelling met andere godsdiensten, zooals het
Boeddhisme en Djainisme, die het gezag der
Weda's verwerpen. Uit de aanwezigheid van opschriften in West-Java (zie Verbeek, Oudheden
van Java, No. 13 on 14), alsook uit de inscripties
gevonden in het rijk van Koetei on het reisbericht van Fa Hian, blijkt dat het Brahmanisme
reeds voor den aanvang der Middeleeuwen tot
den Indischen Archipel was doorgedrongen. Zie
HINDOEISME. Tot de Brahmanistische stelsels
behoort ook het ciwaisme (zie aldaar).
BRAMBANG. Zie ALLIUM.
BRANDES (Dr. JAN LAURENS ANDRIES).
Geb. to Rotterdam 1857, overleden to Batavia
1905. Studeerde to Amsterdam in de godgeleerdheid, en to Leiden in de Indische talon; promo-

. BRANDES (DR. JAN LAURENS ANDRIES)--BREBRS.
veerde in 1884, vertrok in datzelfde jaar naar Inale als ambtenaar. voor de beoefening der Ind. talen. Als zoodanig word hij in 1901 belast met het
voorzitterschap der commissie voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera.
De wetenschappelijke werkzaamheid van B.
heeft zich op tweee'rlei gebied bewogen, nl. op dat
der Javaansche en Maleische letterkunde, en dat
der oudheidkunde. Ten aanzien van eerstgenoemde stlidien worden vermeld : lo. zijn uitgaven van
teksten, met name : de Pararaton (Verhandelingen Bat. Gen. deel XLIX, 1896 le st.) met waardevollen commentaar en historische toelichtingen, en de Nagarakgrtagaraa (Verh. Bat. Gen.
deel LIV, le stuk 1902); 2o. zijn talrijke artikelen
over Middel-Javaansche en Nieuw-Javaansche
letteren, in welke bijdragen hij over vele geschriften of reeksen van gesohriften, zooals over de babacrs, geheel nieuwe gegevens heeft verstrekt ; 3o.
zijn uitvoerige verhandelingen over Maleische
litteratuur-producten, o.a. over de Kalilah en Darainah, De tien Vizieren en Het Papegaaienboek.
Ten aanzien van de in de tweede plaats gen oe Lade studion, de archaeologie, worde allereerstgewag
gemaakt van Brandes' medewerking aan W. P.
Groeneveldt's Catalogus der archaeologische verzameling in het museum to Batavia, en zijn vele,
korte maar voortreffelijke, verslagen van archaeologische vondsten, voornamelijk inscripties, in
de Notulen van het Bat. Gen. v. K. en W., en de
verhandelingen over beschreven platen in het
Tijdschr.
In enkek groote werken (Tjandi Djago en Tjandi Singitsari) benevens eon reeks van artikelen in
het Tijdschrift on de Notulen van het Batay. Gen.
v. K. on W., heeft Brandes van eon werkzaamheid on eon talent blijken gegeven, die niet alledaagsch zijn; zonder overdrijving kan gezegd
worden, dat zijn zin voor archaeologic on bouwkunde niet minder fijn on ontwikkeld waren dan
die voor taal on litteratuur. Aan zijn groote verdienste is hulde gebracht in meer dan eene biografie; alles wat over zijn arbeid to zeggen valt, is
to vinden in Rout aer's „Herdenking" voor het
tweede deel van het „Archaeologisch Onderzoek
op Java on Madura", 1909.
BRANDEWIJNS-BAAI. Baai aan de W.-kust
van Sumatra, even bezuiden Padang op I ° Z. B.,
thane genaamd Koninginnebaai (zie aldaar).
BRANTAS-DELTA-WERKEN. De ongunstige
afwateringstoestand van de Brantas-delta-amen
on van de aftakkingen van de Brantas : de M6lirip,
de Kedoeng-Sara en de Gedeg, deden de noodzakelijkheid van permanente werken ontstaan,
waarmee omstreeks 1836 begonnen werd. Daar
op den duur de verbeteringen niet voldoende waren, werden in 1853 door den ingenieur H. de
Bruyn plannen ontworpen tot beteugeling ook
van de Ke'doeng Sara, en de G6deg. De in 1857 voltooide werken om,vatten in hoofdzaak : Een beweegbare stuw in de Porong, bij Lengkong, den
aanleg van het Magiitan kanaal, dat door talrijke zijtakken het N.lijk deel der delta van water
voorziet, en van eon nieuw-kanaal, langs de Porong, dat het Z.lijk deel bevloeit; on de totstandbrenging van eon rechtstreeksche verbinding van
de Soerabaja-rivier met Straat Madoera bij Wa,nakrama. De bevloeiingswerken ondergingen later nog aanvulling door de vervanging van diverso werken van tijdelijken aard binnen het irrigatiegebied door permanente constructies. Zij die-
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nen voor de irrigatie van ± 45.000 bouws. Ten
einde verbetering to brengen in de steeds toenemencle verzanding van het 0. gat van Straat Madoera, veroorzaakt door den aanzienlijken zandafvoer van de Brantas, word de Porongrivier voor
grooteren afvoer geschikt gemaakt. Door in verband met doze werken aangelegde irrigatiekanalen wordt nog ruim 13.600 bouw bevloeid, terwijl de stuwen tevens gelegenheid gaven, door
eon systeem van goten en spoelleidingen, de rioleering van Soerabaja to verbeteren.
BRANTAS-RIVIER. Zie JAVA.
BRASSICA JUNCEA Coss., fam. Oruciferae.
Sawi alas (JAv.). Kruidaehtige plant, die het Indische Mosterdzaad Levert. Ook wel „Sareptamosterd" genoemd. Gebruik als de volgende.
BRASSICA NIGRA Koch., fam. Cruciferae.
Sawi (MAL., JAY.), Sesawi (BATAV., MAL.), SaSaWi
(soEND). Kruidaehtige plant, de stamplant van
het gewone zwarte mosterdzaad, dat onder den
naam van Bidii sawi als eon inlandsch geneesmiddel gebruikt wordt. De jonge blaadjes worden
bij de rijst gegeten.
BRATA-JOEDA, of Bratit-Joedi Djarwa is de
naam van de Javaansche vertolking on bewerking van het oude on beroemde Kawi-gedicht
(zie KAWI) Bharata-Joeddha, waarin de strijd
wordt bezongen, die eeuwen geleden in NoordIndie word gevoerd ona hetbezit van het rijk on de
stad Hastinapoera. Naar de voorstelling van den
Javaan is die oorlog op Java gevoerd. De toevoeging Djarwa beteekent uitlegging, wel to verstaan van het Kawi of Oud-Javaansch. Van het
oorspronkelijke dichtwerk Bh. J., dat is : de krijg
der Bharata's, zijn or twee bewerkin.gen in het hedendaagsch Javaansch, de eene in oude of Kawimaten, on de andere in de nieuwe maten, die zich
van de eerste vooral onderscheiden door het rij m.
Een der uitstekende leerlingen van den bekenden
Prof. T. Roorda, A. B. Cohen Stuart, in leven
Ambtenaar voor de Javaansche taal en letterkunde to Soerakarta, gaf in 1860 in de Verh. v. h. B.
G. v. K. on W. (Deel XXVII en XXVIII) eon critische uitgave van de B. J. met eon vertaling benevens eon Voorrede en eon Inleiding, welke alle
getuigenis afleggen van zijn groote kunde en
van zijn liefde voor de B. J. De tekst van het Oudjavaansch gedicht werd in 1903 uitgegeven door
Dr. J. G. H. Gunning, onder den titel: BhirataYuddha, Oud-javaansch heldendicht.
BRATAN. Vulkaan in het 0. van Bali, tusschen den Piek van Boeleleng in het N. on den
Piek van Tabanan in het Z.; wordt door de Z.lijke
bewoners met den naam Pongilingan aangeduid.
Het is het N.-0.1ijkste en hoogste punt (2150 M.)
van eon uitgestrekten, voor eon groot deel nog
gesloten ringwal.
BREBES. Afd. on regentschap van de res. Piikalongan, met gelijkn. hoofdpl., gelegen aan den
rechteroever van de Kali Pomali(bev. in 1905:
bijna 13.000 zielen, waaronder 33 Europ. on 935
Chin.). Deze afdeeling, die ruim 2050 K.M. 2 oppervlak heeft, vormt het westelijk deel van genoemd gewest, en bevat 2 controle-afdeelingen,
n.l. Brne's met de districten Bre'be's, Tandjoeng
en Bandjarardja on Boemiajoe met de districten
Boemiajoe en Bantarkawang. Zij telde in 1905
445.000 zielen, waaronder 135 Europeanen on
2870 Chineezen. In de vlakte, die uit de PeSmalirivier wordt bevloeid, wordt veel suikerriet geplant. In doze afdeeling komen 3 suikerfabrie-
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BRIBES—BROUWERSTRAAT EN STRAAT PANDJANG.

ken voor, waarvan eon op het particuliere land
Kelarggoengan West.
BRENGBRENG. Zie BRNGBRENG.
BREUEH (POELO) of Lam Poejang, vroeger
gewoonlijk als P. Bras betiteld. Eiland benoorden
AtjOh, en tot het Gouv. van A[jeh. en Ond. behooreude.
BRIEVENPOSTERIJ. Zie POST- EN TELEGRAAFDIENST.
BRILSLANG. De brilslang van den Indischen
Archipel is fraai donker zwartbruin met een
blauwachtigen glans, op de onderdeelen en op
den bovenkop iets lichter van kleur; de zijden
van den kop zijn vaal steenrood; de jongen hebben op de bovenzijde van den hals een of twee
groote lichte vlekken met een donkere vlek in het,
midden. In den Indischen Archipel komt de brilslang vrij algemeen voor en haar geliefkoosd verblijf is langs de oevers der rivieren, op alleen met
struiken begroeide vlakten, en in bewoonde streken op weilanden, in tuinen, zelfs in kelders en
andere gedeelten van menschelijke woningen.
Het voedsel der brilslangen bestaat hoofdzakelijk
in vogels, kleine zoogdieren, zooals muizen, kikvorschen, hagedissen enz. Boschhoenders, wilde
varkens en vooral civetkatten, in 't bijzonder de
Ichneumon (Herpestes, Engelsch mongoose) maken zich verdienstelijk door het verdelgen van
deze gevaarlijke, maar in andere opzichten nuttige, gifslangen. Jonge brilslangen worden door
de Soerdaneezen wel lepelslang genoemd.
BRINGIN, BERINGIN (mAn.). Zie FICUS BENCIAMINA.
BROECKE (PIETER' VAN DEN). Zie DJAKATRA.
BROEK (JAN ABRAHAM VAN DEN). Werd
1844 te Middelharnis geboren, in 1879 benoemd
tot Lector in de geschiedenis van N.-I. aan de
Indische Instelling te Delft en in 1896 tot Hoogleeraar. Overl. 1897.
Schrijver o.a. van de artikelen „De Engelschen
11 den Maleischen Archipel" en de „Geschiedenis
van Java", in de eerste uitgave der Encyclopaedic
van N.-I.
BROMO(BrAmO. De kleinste, laagste en N.lijkate van een complex van drie bergen :,Wida,daren,
Segarttwedi en Brama, naast den meer zelfstandigen Batok, oprijzende uit de Dasar (zie aldaar)
of Zandzee, den kraterbodem van den ouden
Tengger-vulkaan, op de grens van Pasoeroean en
Pro Bolin ggo.
BRONBEEK (nabij Arnhem). Oorspronkelijk
een landgoed van koning Willem III on door dozen, als bewijs van belangstelling in het Indische
leger, bij besluit van 8 Augustus 1859 ten geschenke gegeven om het tot een „koloniaal militair invalidenhuis" in to richten, dat bij Kon. besluit
van 31 October 1862 no. 86 in het leven werd geroepen. Volgens het bij K. B. van 7 Apr. vastgestelde nieuwe reglement client het niet slechts
voor de opneming van invaliden, maar ook voor
gegageerde of gepensionneerde Ind. militairen.
BRONNEN (natuurlijke minerale). Zie voor de
opsomming en beschrijving der xneest bekende
minerale bronnen in Indic het art. in de groote
Encycl. Voor modderbronnen, zie art. MODDERWELLEN (in deze beknopte Encycl.).
BROOKE (SIR JAMES). Stichter van het rijk
van Serawak op Borneo, geboren in een voorstad
van Benares, 1803. 1835 werd hij door den dood
van zijn vader in staat gesteld zelfstandig op te

treden en met een eigen schip den Indischen Archipel to bezoeken, ten einde daar betrekkingen
met Indische volken on vorsten aaa to knoopen,
zeker wel met de bedoeling de Christelijke beschaving to verspreiden, maar ongetwijfeld ook
met den wensch om den Engelschen invloed in
die streken te verhoogen. Op Celebes gelukte hem
dit niet ; des to beter slaagde hij op Borneo. De
door hem in 1839 en 1840 aan de Dajaks to Serawak tegen den Sultan van Broenei verleende help
word beloond, eerst door den afstand der inkomsten van Serawak, en in 1841 door de erkenning
van Brooke als leenvorst van Broenei over Serawak, later als onafhankelijk vorst. Een geregeld
bestuur werd to Serawak door Radja Brooke gevestigd, orde on veiligheid gehandhaafd en met
behulp der Engelsche marine de zeerooverij met
kracht tegengegaan. In 1846 gelukte het hem het
eiland Laboean, aan den mond der Broenei-rivier, voor Engeland to verkrijgen, dat daarop ale
kolendepot grooten prij stelde ; hij werd bij een
bezoek aan Engeland (1847) in den adelstand
verheven on tot Gouverneur van Laboean on tot
Consul-G-eneraal benoenid. Hiermede had hij het
toppunt van zijn fortuin bereikt. Eon kruistocht
tegen zeeroovers van Seriboes en Sekaran werd
met zoodanige strengheid door hem gevoerd, dat
hij zelfs in het Parlement van noodelooze wreedheid werd beschuldigd; ofschoon hij zich tegen
die aanvallen met kracht verdedigde, werd hij
van de betrekking van Consul-Generaal ontheyen ; in 1857 brak onder de Chineezen to Serawak een hevig oproer uit, waarbij zijn huis en
verdere bezittingen vernield werden. Hierdoor
moedeloos geworden, keerde Brooke in 1858 naar
Engeland terug, nadat hij het bestuur over Serawak aan een zijner neven, kapitein Brooke, had
toevertrouwd. Een nation ale inschrij vin g stelde
hem in staat zijn laagste levensjaren op eon
klein landgoed, Burrator, bij Dartmoor, door te
brengen, waar hij in 1868 overlecd.
BROUSSONETIA PAPYRIFERA Vent., faro.
Moraceae. Gloegoe of Gloegoe (JAv.), Dhaloebang of Dhoeloebang (MAD.). Heester of kleine
boom, afkomstig uit China, thans bijna overal,
tot zelfs in Zuid-Europa, gekweekt. Van de schors
werd vooral vroeger het z.g. Javaansche papier
(deloewang zie ald. ) bereid, on dit geschiedt, nog wel
in Madioen bij PL-CaragA, en in West-Java. De
binnenkant van de schors worth, eerst in water geweekt, en dan met een hamer zoolang geslagen tot
de vezels zich vereenigd hebben en het blad effen
is. Om er schrijfpapier van te waken worden de
strooken door rijstwater gehaald en dan geglansd.
Het wordt wegens de lage prijzen van het ingevoerde papier tegenwoordig weinig moor gemaakt.
In andere deelen van den Archipel klopt men
de schors tot kleedingstukken.
BROUWER (HENDRIK). Gouverneur - Generaal van Ned-Indic van 1632-1636. Geboren in
1581 of 1582. Van Brouwer's kort bestuur valt
veel goeds to zeggen. Hoezeer hij niet z(56 uitblonk
als zijn voorganger Coen on zijn onmiddellijke
opvolger Van Diemen, neemt zijn bewind een
waardige plaats in in den krachtigen tijd van one
koloniaal leven der 17e eeuw.
BROUWERS - EILANDEN. Zie BROUWERSTRAAT en v.g.l. BENGKALIS.

BROUWERSTRAAT EN STRAAT PANDJANG. Tusschen den Sumatrawal on de met
hoog hout begroeide eilanden Bongkalis, Padang

BROUWERSTRAAT EN STRAAT PANDJANG—BUITENZORG.
en Tebing-Tinggi (vroeger met de nabijliggende
kleinc-re eilanden Brouwers-eilanden genaamd).
BRUCEA SUMATRANA Rosh., fam. Simarubaeeae. Be Mk (mAL.), Am bar writ j (JAv.). Kleine
boomheester met groene, weinig in het oog vallende bloemen, die over een groot deel van den
Archipel verspreid is. De vruchtjes, die in ijle trosnen in de bladoksels zitten, hebben eenigszins den
vorm van peperkorrels. Binnen den zwarten
vruchtwand zit het intens bittere oliehoudende
zaad. Hierin is het werkzame bestanddeel
to zoeken van de vruchten die als „Makassaareche pitjes" of Bidji Makasar in den handel
voorkomen.
BRUINKOLEN. Zie KOLEN.
BRUINSTEEN. Zie MANGAANERTSEN.
BRUMUND (JAN FREDERIK GERRIT). Geb.
1814 te Amsterdam, werd 1839 tot den predikdienst in de Hervormde Kerk toegelaten. In 1840
werd hij tot predikant voor den dienst in Ned.Indie aangesteld ; zijn eerste standplaats was Soerakarta (Juli 1841), van waar hij naar Amboina
verplaatst werd (1842). In 1862 verkreeg hij op
verzoek eervol ontslag.
Na zijn ontslag als predikant werd Brumund in
commissie gesteld om een kritische beschrijving
der Hindoe-oudheden op Java te vervaardigen ;
op een reis, daartoe ondernomen, overleed hij in
1863 te Malang. De resultaten van dat onderzoek
zijn neergelegd in de Verhandl. v. h. Bat. Gen. Dl.
XXXIII (1886). Bovendien schreef hij berichten
omtrent de Evangelisatie van Java, het yolksonderwijs onder de Javanen, verschilllende tijdschrift-artikelen en 2 dln. van „Indiana", bevattende opstellen over oudheidk. onderzoekingen, reisherinneringen, zedesehetsen in den vorm
van novellen, en stukken betreffende kerk en
zending.
BRUIJN (HENDRIK DE). Geb. te Amsterdam
in 1815; Directeur van B. 0. W. van 1860—
1868, en van 1874.-1877; bekend om belangrijke
door hem ontworpen en uitgevoerde waterwerken in Soerabaja (zie BRANTAS-DELTAWERKEN).
BRUYN KOPS (GEORGE FRANCOIS DE).
Geb. 1820 to Haarlem. Overleden te Batavia in
1881. Werd als Luitenant ter zee le kl. bij de
sedentaire (koloniale) Marine geplaatst. In
den loop der jaren 1858-1881 bracht hij een
zeer waardevolle bibliotheek bijeen, zoo op wetenschappelijk als op letterkundig gebied, welke
thans als „boekerij de Bruyn Kops" to Semarang
is or derge bracht.
BUDACH (JOHAN GODFRIED). Werd geboren to Frankfort aan den Oder en vertrok
1766 als soldaat naar India, waar hij in 1767
aankwam. In 1794-1799 was hij Gouverneur en
directeur van Ternate. In die hoedanigheid
onderscheidde hij zich bij de verdediging van
het eiland tegen de Britten en den met hen
verbonden uitgeweken Tidoreeschen Prins Ncekoe en zijn aanhang. Na zijn aftreden in 1799
als gouverneur werd Budach Buitengewoon
Raad van India, doeh overleed reeds in 1800.
BUDDINGH (Dr. STEVEN ADRIAAN). Geboren 1811 te Kage bij Leiden, werd in 1834 tot
hulpprediker te Batavia, spoedig daarna tot
predikant aldaar benoemd.In 1851 ontving hij
de opdracht om een algemeene inspectie over
de kerken en het schoolweien in Ned. India te
houden; als vrucht van deze inspectiereis ver-
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scheen van hem een werk in 3 deelen : Nederlandsch Oost-India, reizen enz. Rott. 1857.
Van 't door hem gestichte „Indisch Archief"
verschen en slechts 4 deelen.
BUFFEL. Zie KARBOUW.
BUIDELDASSEN of BUIDELHAZEN (Peramelidae), een familie der Buideldieren (zie aldaar),
BUIDELDIEREN (Maraupialia), een onderklasse der Zoogdieren. Van de laagst staande
thans levende Zoogdieren, de Vogelbekdieren,
onderscheiden ze zich daarin, dat ze levende
jongen ter wereld brengen on dat hun melkklieren op tepels uitmonden. Terwijl ze hierin
dus met de hoogere Zoogdieren overeenstemmen,
wijken ze daarvan of door het bezit van eon
buidel, waarin de meestal ten getale van vier
aanwezige melktepels liggen en die, evenals
bij de Mierenegels, bestemd is om de jongen,
welke zeer on volkomen geboren worden, tijdelijk
op te nemen en to beschutten.
Het hoofdverspreidingsgebied van de thans
levende Buideldieren is Australis en NieuwGuinea, weinige bewonen Amerika. Op NieuwGuinea zijn ze rijk vertegenwoordigd, en vandaar hebben ze zich over de naburige eilanden
verspreid; het meest westelijk, en wel tot Celebes,
is het geslacht Phalanger (zie KOESKOESEN)
gekomen.
In Nederlandsch-India zijn vier families vertegen woord igd, nl. ; de Buid elmarters (Da8yuridae), Buideldassen (Peramelidae), Koeskoesen
(Phalangeridae) en Kangoeroe's ( Macropodidae).
BUIDELEEKHOORNTJE ( VLIEGEND). Zie
KOESKOESEN.
BUIDELHAZEN. Zie BUIDELDASSEN.
BUIDELMARTERS (Dasyuridae), een familia
van vleeschet erd e Buideldieren (zie ald.).
BUITENBEZITTINGEN. Naam, die in het
spraakgebruik gegeven wordt aan alle eilanden
van den Irdischen Archipel, niet behoorende tot
Java en Madoera.
BUITENZORG, door de inlanders Bogor genaamd. Zuidelijke afd. van de res. Batavia, vroeger, tot 1866, een op zichzelf staande assistentresidentie, met een opppervlakte van 3749 K. Me.,
bestaat uit de districten Buitenzorg, Paroeng,
Leuwiliang, Djasinga, Tjibinong en Tjibaroesa.
De afd. telde einde 1905 ruim 686.000 zielen,
waaronder: 2800 Europ., ± 16.000 Chin. en
475 Arab. en bestaat, behalve nit het Gouvernementsdomein Bloeboer (zie aldaar), geheel uit
part iculiere landerijen, waarop hoofd zakelijk
padi, koffie, thee, caoutchouc, maar ook peper
en klappers worden geteeld, terwijl enkele kapok, nootmuskaat, kalk en vogelnestjes ople veren.
BUITENZORG. Hoofdplaats van de afd. van
dien naam, en zetel van den Gouv.-Gen., die
hier zijn gewone verblijfplaats heeft en gewoonlijk slechts eenmaal 's nxaands voor enkele dagen
naar Batavia gaat. Het heeft zijn ontwikkeling
to danken aan de omstandigheid, dat in Augustus 1745 aan Van Imhoff een gedeelte van Kampong Baroe werd afgestaan, — door hem Buitenzorg genaamd — onder voorwaarde, dat deze
gift geschiedde aan hem Gouverneur-Generaal
en zijn opvolgers, onder verplichting het landgood niet to vervreemden. Die bepaling word
echter door het Opperbestuur ingetrokken. Later
werd het in vollen eigendom aan den Gouverneur-Generaal Mossel afgestaan, terwijl het van
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toen of geregeld, van den eenen landvoogd op den
anderen overging tot Daendels toe, waardoor
Buitenzorg de residentie der Gouvs.-Gen. is geworden. Daendels liet zich eerst het landgoed
Buitenzorg door de hooge Regeering in vollen
eigendom afstaari, en verkocht daarna dat landgoed bij gedeelten aan particulieren; terwiji
het paleis met omgeving en met de meubelen
door het Gouvernement werd teruggekocht en
aan den Gouv.-Gen. ter bewoning werd afgestaan.
Over de beteekenis van de plaats, waar later
Buitenzorg ontstond, in den Hindoe-tijd, zie men
onder BATOE TOELIS en PADJADJARAN.
Sedert 1873 door een spoorweg met Batavia
verbonden, is het 265 M. boven de oppervlakte
der zee gelegen, om zijn uitmuntend klimaat en
prachtige omgeving beroemde Buitenzorg in de
latere jaren snel in ontwikkeling vooruitgegaan.
Te midden van een prachtig park, dat net den
wereldberoemden botanischen tuin eon geheel
uitmaakt, ligt het paleis van den Gouv.-Gen.
Het is gesticht op de plaats van het kasteel, door
Van Imhoff gebouwd, in 1809 door Daendels vergroot en in 1819 door Van der Capellen herbouwd. Buitenzorg telde ult. 1905 33.400 zielen,
waarvan omstreeks 2400 Europeanen (3100 ult.
1914.) 26.200 Inlanders, 4300 Chineezen en 450
Arabieren; de plaats is een gemeente met zelfbestuur onder den Assistent Resident der afdeeling als Voorzitter. Te Buitenzorg zijn gevestigd
de Algemeene Secretarie, het Departement van
Landbouw, waaronder ressorteeren 's Lands
Plantentuin met zijn aanhang van laboratoria
en nausea, de Cultuurtuin, zoomede opleidingsscholen voor land - en tuinbouw. Er is een garnizoen en een uitgebreid, modern ingericht
krankzinnigengesticht. Buitenzorg heeft een
zeer regenrijk klimaat. Het cijfer voor den gemiddelden jaarlijschen val (432 c.M.) is een der
hoogste, die voor West-Java bekend zijn.
BUITENZORGSCHE MATTEN. Zie SAGO-

PALM.
BURCK (WILLIAM), geb. to Monnikendam,
1848, overleden te Leiden 1910, promoveerde
1874,in de natuurwetenschappen aan de Leidsche
Universiteit, werd in 1880 aan Dr. M. Treub bij
diens benoeming tot Dir. van 's Lands Plantentuin toegevoegd als adjunct-directeur. Hij was
vooral belast met de zorg voor het herbarium,
wijdde bijzondere studio aan de varens, en heeft
door zijn bemoeiingen den grondslag gelegd voor
de tegenwoordige Gouvernements-gotah-Ortjaaanplantingen.
BUREAUAMBTENAREN. Zie ADIVIINISTRATIEVE AMBTENAREN.

BURG (CORNELIS LEENDERT VAN DEN).
Geb. to Gorinchem 1840, overleden to Utrecht
1905. In 1860 benoemd tot Off. van gezondheid
3c kl. promoveerde 1860 to Heidelberg tot Med.,
chir. et art. obstetr. doctor en 28 Jan. 1861 to
Utrecht tot Med. doctor. In 1868 eervol op verzoek uit den milit. dienst ontslagen, vestigde hij
zieh als particulier geneesheer to Batavia, en
vertrok 16 April 1886 naar Europa. Kort daarna,
in 1888, aanvaardde hij de betrekking van geneesheer-directeur der Geneesk. Bad-inrichting
te Laag Soeren, waar hij werkzaam bleef tot in
1902.
Zijn hoofdwerk is het, ook in het Duitsch vertaalde, beroemde werk De Geneesheer in Nederandsch Indie (Batavia 1882-1887) in 3 deelen.

BURGEMEESTERS.

Zie DECENTRALI-

SATIE."

BURGERLIJKEN STAND (REGISTERS VAN
DEN) zijn in Ned.-India eerst in 1828 ingevoerd. Voor dien tijd werden die bewijzen, voor
zoover Christenen betreft, voornamelijk geput
uit de doop- en trouwboeken der kerkelijke
gemeenten en uit de sterflijsten der doodgravers.
Voor de Inlanders en Vreemde Oosterlingen
bestaat omtrent den burgerlijken stand geen
algemeene regaling. Verschillende wetsvoorschriften regelen wel de aanhouding van bevolkingsregisters voor hoofden van
de inlandsche bevolking en de Vreemde Oosterlingen, maar daze registers, bovendien niet steeds
zorgvuldig bijgehouden, hebben niet de beteekenis van burgerlijke-stand-registers, en
hebben bloot administratief belang. Bij Ind.
Stb. 1917 no. 130 is in verband met de Bepalingen betreffende het Burg. en Handelsrecht der
Chineezen (Ind. Stb. 1917: 129) een Burgerl.
stand voor de Chin. bevolking ingevoerd.
Voor eenige wettelijke regelingen betreffende
de Christen-Inlanders, de Mohammedanen, en
de gemengde huwelijken, zie het art. in de
groote Encycl. van Ned. Indio, on tevens (in
daze beknopte Encyl.) bij de art. ISLAM en

HUWELIJK.
BURGERS. VRIJBURGERS-VRIMIED EN.

In
den tijd der 0. I. Cie werden de vrije bewoners
der kolonie ingedeeld in Compagniesdienaren,
burgers, en vreemdelingen. Onder vreemdelingen
verstond men toen Chineezen en de inheerasche
bewoners van het land. De burgers waren een
tusschenklasse van personen van allerlei rads on
mengras, die zooveel mogelijk afgescheiden gehouden werden van de inheerasche bevolking
en tegen de laatste een tegenwicht moesten vormen. Reeds bij de verovering der kolonie door de
Hollanders werd daze categorie van personen aangetroffen. Zij bestond toen uit 1) Portugeezen,
aan wie vergund werd na de verovering in de
kolonie to blijven, mits zij daar gehuwd waren
en den eed van trouw aan het Hollandsch bestuur aflegden; 2) hun afstammelingen bij de
vrouwen des lands of bij vrijgegeven slavinnen;
3) Papangers of Manilareezen; 4) de zoogenaamde
Mardijkers.
De Hollanders voegden hieraan eenige categorieon toe nl. 5) door de 0. I. Cie. uitgezonden
Hollandsche kolonisten of na ontslag uit hun
dienstverband, wagons wangedrag of huwelijk
met niet Europeesche vrouwen, in de kolonie
gebleven vroegere dienaren dier vennootschap;
6) hun afstammelingen bij de vrouwen des lands
of bij vrijgegeven slavinnen; 7) kolonisten van
Inlandschen landaard uit andere deelen der
kolonie; 8) de zoogenaamde „smalle vrijlieden"
of vrijgegeven Makassaarsche, Balische of Ambonsche slaven.
Het Engelsche tusschenbestuur voegde hieraan
nog toe 9) die inboorlingen, die een vrijbrief
kregen. Het voorbeeld der Engelschen vond
navolging bij de Hollanders. De Gouverneurs
der Moluksche eilanden kenden aan lieden, die
den Lande trouw gediend hadden, bij besluit het
burgerschap toe.
Hats preekt vanzelf, dat al daze categoriegn van
burgers onderling on met „vreemdelingen" huwden on dus de vermenging nog vergrootten.
Doze burgers hadden geen privileges, maar

BURGERS—BWOOL.
werden integendeel zoo kort mogelijk gehouden in
het belang van het monopolie der 0.-I. Cie. In
de Molukken, Celebes, Timor (de burgers van
Timor en Celebes waren oorspronkelijk van
Ambon afkomstig) gingen de burgers meer en
meer in de Inl. bevolking op, zoodat men daar
dan ook de meeste Inlandsche burgers vindt.
Men vertrouwde die burgers maar half, en om
hen nu beter onder toezieht en tuoht te hebben,
werden ze op militaire wijze georganiseerd door
indeeling in sehutterijen. Hierdoor vloeiden de
begrippen van schutter en burger ineen.
In 1832 begon men de bevolking van Ned.India in 2 categorieen in to deelen, nl. in Europeanen eenerzijds, in Inlanders anderzijds. Ten
aanzien van de Inlandsche burgers was deze
scheiding moeielijk te maken. Dientengevolge
bleef er een tusschenklasse bestaan, die geen
Europeaan was, maar zich ook boven den Inlander stelde. Te Batavia ging zij natuurlijk
langzamerhand op, of in de Europeanen of in
de Inlanders. Niet aldus in de Molukken ; en
daar ontvingen de leden den naam van Inlandsch
Burger, Orang Borger of Orang Baas. Zij onderscheiden zich daar van de overige bevolking
door een eigen bestuur (wijkmeesters), door hun
c. q. terechtstaan voor geen lageren rechter dan
den magistraat; door vrijstelling van de belasting,
die de overige bevolking moat opbrengen, door
vrijstelling van heerendienst, door de verplichting tot schutterlijken dienst, waarop zij niet
weinig trotsch zijn, en op Amboina door de op
geen wettelijk voorschrift steunende, kostelooze
toelating tot de zoogenaamde Ambonsche
Burgerschool (Bijbl. 4979). Toch streeft men
sedert eenigen tijd naar opheffing dier verschillen.

BURGH (JOHANNES ROBBERT VAN DER).
Geboortig van Leiden, kwam hij in 1760 naar
doorliep verschillende rangen tot hem in
1771 de post van Gouverneur en Directeur van
Java's N. 0. kust word opgedragen. Als zoodanig de opvolger van een Harting en Van
Ossenbergh, behoorde hij met dezen tot Java's
bekwaamste en verdienstelijkste gouverneurs.
Overl. 1781 te Batavia.

BUS DE GISIGNIES (LEONARD PIERRE JOSEPH, BURGGRAAF DU). Geboren 1780 op
het kasteel van Dottignies (Oost-Vlaanderen),
In 1802 in dienst van het Fransche keizerrijk
getreden, zag hij zich spoedig na de oprichting
van het Koninkrijk der Nederlanden tot hooge
betrekkingen geroepen, tot hij 10 Aug. 1825
benoemd werd tot Commissaris-Generaal des
Konings in Ned.-India, ten einde in het vercenigd
belang van Ned. en Ned.-India al datgene te verrichten, wat door Z. M. op de plaats zelve zou
kunen verricht worden. Als een der eerste aanleidingen tot zijn zending werd beschouwd het
niet nakomen door Van der Capellen van het
Reg. regl., door Opium. Gen. in 1818 vastgesteld.
Behalve het instellen van Ltezuinigingen, noodig
door het kostbaar bestuur van Van der Capellen,
had hij in opdracht een onderzoek to doen naar
de verschillende stelsels van bestuur, door do
voorafgaande landvoogden gevolgd. De vrucht
van dat onderzoek was het beroemd rapport
van 1 Mei 1827 (te vinden o. a. bij Steyr Parv6:
„Het koloniaal monopolie-stelsel nader
toegelicht", Zalt-Bommel 1851), waarin hij zich
een voorstander betoont van ontwikkeling van
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Java door uitgifte op groote schaal in erfpacht
van woeste gronden aan particulieren (zie
CULTUURSTELSEL en AGRARISCHE WET),
en dat verscheidene hervormingen aangeeft, die
eerst veal later zijn ingevoerd. Ten gevolge toch
van het optreden van V. d. Bosch werden daze
voorstellen buiten beschikking gehouden.
Den 16den Jan. 1830 legde Du Bus zijn waardigheid neder on keerde naar Nederland terug.
Hij overleed 31 Mei 1849 op het kasteel van
Oostmalle (provincie Antwerpen).
BUYSIKES (ARNOLD ADRIAAN). Geboren te
Enkhuizen 1771. In 1783 trad hij als adelborst
in zeedienst, bekleedde hoOge betrekkingen bij
de zeemacht en werd in 1807 benoemd tot bevelhebber der zeemacht in IndiO en als Luit.-Gouv.Gen. belast om, als Daendels niet in Indio mocht
zijn aangekomen, het bestuur van Wiese over
to nemen.
Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid werd Buyskes benoemd tot kommandant
van een naar O.-India bestemd eskader, tevens
tot Commissaris-Generaal met Elout en V. d.
Capellen, on met hen belast het bestuur van India
uit handen der Engelschen over to nemen (20
Nov. 1814).
BWOOL (BOEOL). Landschap in het N.W.
van het N. schiereiland van Celebes, zich uitstrekkende van Tontoli tot Kaidipan, ten Z.
grenzende aan Gorontalo en ten N. aan de zee, on
behoorende tot de res. Manado. Met uitzondering
der m.ondingen van enkele rivieren is het geheele
terrein zeer bergachtig on vormt ongeveer in het
midden een hoogvlakte, waarop sommige toppers
tot een hoogte van 1000-1800 M. boven de zee
uitsteken on die alle met uitgestrekte dichte
bosschen bedekt zijn. Van hier of stroomen tal
van grootere on kleinere rivieren in N. en N. O.
richting zeewaarts. Hoewel de bodem zeer vruchtbaar mag heeten, wordt het hoogland echter
niet voor den landbouw benuttigd, daar de nederzettingen der bevolking slechts in de nabijheid
der kust worden aangetroffen on ontginningen
tot den orntrek daarvan zijn beperkt. Het landschap Bwool is nog het eenige zelfbesturend
landschap van de afd. Gorontalo. In 1912 heeft
het zelfbestuur van dat rijk de korte verklaring
geteekend en van dien tijd wordt het meer
intensief bestuurd; er is ook een landschapskas.
In vroegere jaren hield de bevolking zich
onledig met het delven van goud uit kwartslagen
en rivierbeddingen. Sinds de ro.ijnbouwmaatschappij Paleleh daar is gevestigd, wordt door de
bevolking geen goud weer gedolven. De eigenlijke
bevolking houdt zich bezig speciaal met den
landbouw en het zoeken naar boschproducten.
In de laatste jaren worden veal klapperboomen
aangeplant. Het landschap wordt bestuurd door
een Radja, bijgestaan door 3 districtshoofden,
on is verdeeld in 3 districten namelijk: I. Paleleh
II. Biaoe; III Boenobogoe. De bevolking bedroeg in 1915 ± 15.500 zielen.
BWOOL. Hoofdplaats van bet landschap van
dien naam (zie aldaar), een niet onbelangrijke
negorij, bewoond door vele Arabieren on Boegineezen en met een niet onaanzienlijken handel,
liggende aan de monding der Bwool rivier, in
een door bergen ornsloten vlakte, die, vooral
dicht bij den riviermond, rn.oerassig is on aan
overstroomingen blootgesteld. Da plaats bestaat grootendeels uit flinke met eigenaardige
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gevels versierde huizen, op palen gebouwd.
BWOOLSCH. Zie GORONTALEESOHE
TALEN.
BIJ. De in Nederlandsch-India voorkomende
bijen warden onderscheiden in de volgende.
soorten : Apis dorsata, 18-20 m.M. lang van kop
tot spits van het achterlijf ; Apis indica, 12 m.M.
lang en Apis florea, 9 m.M. lang. De gewone
tamme bij behoort tot de soort genaamd Apis
indica. De kleinere bij, Apis . florea, wordt zeer
relden in tammen staat aangetroffen. Zij bouwt
oellen van 3,5 m.M. De koningin komt in grootte
onze Nederlandsche werkbij nabij. In het wild
bouwt ze slechts een raat, ter grootte van een
mannenhand. Op iedere zijde hiervan bevinden
rich ongeveer 100 arbeiderscellen op een vierkanten duim. Beide soorten, Apis indica en
florea, zijn zeer steeklustig. De zeer interessante
reuzenbij Apis dorsata wordt nergens in tammen
staat gehouden. Zij komt slechts sporadisch
voor op on ze Oost-Indisehe eilanden, meer
achter in Voor-India en in het bijzonder op
Ceylon.
De zoogenaamde houtbijen worden in het Maleisch genoemd Kombang en zijn groote, zwarte,
op hommels gelijkende insekten ; een der meest
bekend© en algemeen verspreide soorten is
lylocopa latipes, die zich veel ophoudt in woningen, ten einde in droge balken en planken van
zachte houtsoorten, zooals laurierhout, gaten te
Loren.
Over geheel Java bestaat een ruwe bijencultutu-. Op West-Java is een soort van bijenkorven
in gebruik, welke uit eon rond stuk hout bestaan,
onverschillig van welke houtsoort, 1'/ 2 a 2 voet
lan g en 11, h 1 voet dik; dit hout wordt over de
geheele lengte in 2 gelijke deelen gekloofd en
daarna uitgehold, waarna de beide stukken
weder aan elkaar bevestigd worden. De openingen aan beide zijden worden met een plankje
gesloten, maar aan een der zijden wordt daarin
een gat gemaakt, opdat de bijen daardoor zouclen
kunnen binnenkomen. Zulk een korf, paroengpoeng geheeten, wordt ledig in de bosschen opgehangen en, als het blijkt dat een bijenzwerm
rich daarin gevestigd heeft, dadelijk des avonds
near de kampong overgebracht en tegen de pagger
achter de woning of onder het afdak opgehangen.
De meermalen gemaakte plannen om onze
gewone honingbij (Apis mellifica) in to voeren op
Java en daarmede ook de bijenteelt uit te oefenen
zijn nog niet tot verwezenlijking geko men.
Behalve op Java treft men ook in enkele
streken van Borneo en Celebes een soort bijenoultuur aan, in zoover, dat de inboorlingen er
bijenstanden oprichten met sterke, uit riet gevloehten kokers, waarin zij bijenkolonion houden.
De wilde bijen kiezen voor het maken hunner
nesten in de bosschen bijna uitsluitend hooge
boomen met een gladden fijnen bast, waarvan
de takken nagenoeg horizontaal gegroeid zijn
en waarop zich zelden of nooit parasitische planten bevinden. De boomen, waarvan de bijennesten hangen, zijn slechts in klein aantal in de
wildernis aanwezig; somtijds hangen er wel 30
tot 40 nesten aan do takken van eon boom,
waarvan de laagste tech nog wel 30 tot 50 M.
boven den grond is. In December, Januari en
Februari worden de was en de honing ingezameld;
bepaalde personen houden rich daarmede bezig
onder de leiding van een zoogenaamden bijen-

baas. De inzameling bestaat in het afnemen
— met inachtneming van allerlei op bijgeloof berustende ceremonien en praktijken —
van de nesten uit de bijenboomen, het persen
nit die nesten van den zich eventueel daarin bevindenden honing en het uitkoken dier nesten
ter verkrijging van de daarin aanwezige was.

BIJBELVERTALING, BIJBELGENOOTSCHAP, BIJBELVERSPREIDING. Reeds de
0. I. C. liet voor haar nu verloren gegane bezittingen Singaleescbe, Malabaarsche, Tamilsche
en Arabisehe vertalingen van den Bijbel vervaardigen ; in 1692 gaf de kerkeraad van Batavia
can M. Leidekker de opdracht voor een Maleische
Bijbelvertaling, bestemd voor de Christen-gemeenten op Celebes, in de Molukken en op de
Sangir- en Talaud-eil. Doze, door anderen na
Leidekkers dosed voltooide, overzetting, is zeer
populair geworden; op Ambon en de Oeliasers
wil men van geen andere weten, zoodat den
Hulpprediker C. Ch. J. Schroder de revisie is
opgedragen voor een herdruk.
Buitengewone verdiensten ten aanzien van de
Bijbelvertaling in Indisehe talon en niet minder
van de wetenschappelijke beoefening van nog
onbestucleerde Inl. talon heeft zich het in 1814
opgerichte Ned. Bijbelgenootschap verworven.
Bovendien heeft het in den kring der Ned. Zendingscorporaties het besef gowekt van de groote
beteekenis van grondige studio van taal, litteratuur en ethnographic., en voor de zendelingen
daartoe den weg gebaand. Achtereenvolgens
worden door het Bijbelgenootschap naar Indig
uitgezonden : voor het Javaansch: Dr. J. T. C.
Gelicke, J. A. Palm, Dr. v. d. Vlis, en Ds. C.
W. Teewater; voor het Boegineesch en Makassaarsch : Dr. B. F Matthes, voor het Bataksch:
Dr. H. Neubronner van der Tuuk, voor hot
Soendaneesch : Dr. W. H. Engelmann ; voor de
talon van Midden-Celebes: Dr N. Adriani. Ook
van zendelingen met bijzonderen aanleg voor
taalstudie wist het Bijbelgenootsehap partij to
trekkers: Dr. A. Hardeland voor de vertaling
in het Dajaksch, S. Coolsma (Soendaneesch)
Dr. H. W. Sundermann (Niasch), Dr. J. P. Esser
on H. van den Spiegel (Madoereesch) en J. A. T.
Schwarz (Tontemboansch). De nieuwe Bijbelvertaling in het Maleisch is van de hand van
H. C. Klinkert. Voor het Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap is een Javaansche
vertaling vervaardigd door P. Jansz, een Bataksche door Dr. L. Nommensen, een Sangireesche
van het N. T. door J. F. Kelling.
Voor de verspreiding van den Bijbel heeft het
N. B. G. in India zijn depots; bet Britsch en.
Buitenl. Bijbelgen. op Java een bezoldigden colporteur.
Een lijst van de door het N. B. G. in de talon
van den N.-I. Arch. uitgegeven Bijbels en Bijb.
leesboeken is to vinden in de groote Encyl. van
N.J.
.

BIJBLAD OP HET STAATSBLAD VAN
NED. INDIE. Terwijl in het Staatsblad van Ned.-

Indie worden opgenomen alle algemeene verordeningen, en daze daardoor verbindende kracht
erlangen, be vat het Bijblad een verzameling
van am btelijke voorschriften, aan schrij vin gen,
circulaires, beslissingen enz. van den Gouv.-Gen.
en andere autoriteiten. Voor de ambtenaren in
de eerste plaats, maar vaak ook voor het publiek
is het van groot belang die to leeren kennen
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BIJDRAGE. Deze benaming, waarmede de uitkeeringen aan het moederland werden aangeduid, welke in vroeger tijden uit Neder1.-Indische
geldmiddelen werden verstrekt tot dekking van
Ps Rijks uitgaven, heeft als zoodanig nog slechts
geschiedkundige beteekenis, daar dergelijke nitkeeringen reeds sedert het jaar 1875 niet meer
plaats vinden en de bedoelde term in verband
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daarmede uit de wetgeving is verdwenen. Door
de verwerping van een mooie van Kol op 13
Maart 1903, strekkende om de rente en aflossing
der in 1883 en 1898 ten behoove van Indio aangegane leeningen ten lasts van het moederland to
brengent heeft de 2de Kamer zich tegen een afrekening tusschen Moederland en India uitgo
sproken.

C.
CACAO (Mal. tjoklat). Ontleend aan het
Spaansche cacao, dat afkomstig is van het
Mexicaansche cacaua. De gebruikelijke naam
voor het zaad van Theobroma Cacao, L., een oorspronkelijk in tropisch-Amerika thuisbehoorende boomsoort, uit de familie der Sterculiaceae.
Theobroma Cacao is een boom, die in gekweekten staat een stamhoogte van 5-8 M. bereikt.
De groote vruchten, die in verschen toestand
geel of rood zijn, bevatten 20 —40 zaden, die in
vijf rijen aan een stevige middenlamel hangen en
in een zoet, slijmachtig vruchtmoes zijn ingebed.
De gekweekte varieteiten kunnen verdeeld
worden in Criollo (creole of inheemsche) en Foraster° (vreemd). Behalve in Amerika wordt de
cacaocultuur ook uitgeoefend in de tropische
landen van Azle, Afrika en Australia.
Omstreeks 1560 is de cacao door de Spanjaarden op Celebes ingevoerd en naar alle waarschijnlijkheid stamden die cerste planten van
Venezuela-criollo af. Later ward zij naar de Molukken overgebracht on eerst in de tweede helft
der 18de eeuw begon men de cultuur ervan op
Java on op Ceylon.
De eenige soort, welke in Ned.-India wordt gecultiveerd, is Theobroma Cacao, L.; met Theobroma pentagona, Bern. worden proeven genomen, terwijl de berichten over het voorkomen
van Th. bicolor, Humb. et Bonpl. op Java onjuist zijn.
De cacaotuinen zijn op Java aangelegd met
schaduwboomen, die tevens als windbrekers
dienst doen en daarvoor komen o. a. Leucaena
glauca, Deguelia microphylla, Val. en Caesalpinia dasymchis, Miq. in aanmerking.
De rijpe vruchten worden, na geoogst to zijn,
doormidden gebroken, waarna men de zaden om
de cacao de door den handel gewenschte eigenschappen te geven, op hoopen of in tobben can
gistingsproces laat doormaken, waarbij uit het
vruchtmoes onder vrij sterke temperatuursverhooging (tot 50°) rijkelijk koolzuurgas on alkohol
ontstaan. Na twee dagen wascht met de zaden af,
on laat ze nogmaals 24 uren op hoopen liggen,
waarna ze uitgespreid on in de zon of in drooghuizen gedroogd worden.
Behalve een groote hoeveelheid vet (45-55 %)
dat cacaoboter heet, is theobromine (1.5 %) een
belangrijk bestanddeel.
De cacaocultunr in Ned.-India, die hoofdzakelijk in Midden-Java wordt uitgeoefend, is
van geen bijzonder groote beteekenis, en de voornaamste redzm, die een meerdere uitbreiding in
den weg staat, moat gczocht worden in de tallooze ziekten on plagen, waaraan deze cultuurplant

(en vooral de Java-criollo) in onze 0.-I. Kolonian
is blootgesteld.
De Java-cacao neemt als marktproduct eon
speciale plaats in; zij representeert namelijk
eenigermate een fancy-artikel, wegens haar
mooie, lichtbruine kleur. De uitvoer van cacao
uit Java bedroeg gedurende de laatste jaren
circa 2 b. millioen K. G. Het uitgeperste
vet, de cacaoboter, vormt een belangrijk bijproduct van de cacaopoeder-fabricatie.
CACHELOT. Zie POTVISCH.
CAESALPINIA SAPPAN L., fam. Leguminosae-Caesalpineae, Wang (mAL.), Setjang (JAY.
en soEND.). Eon kleine boom of heester, in
tropisch Azie algemeen voorkomend. In Indio
ook gekweekt, zoowel ter wine van het roode verfhout (sapan-hout), als om het sierlijk loof en d*
fraaie bloemen, en in dat geval meest als heg.
cAKA. Zie SJAKA.
CALAMUS. Zie ROTAN.
CALOTROPIS GIGANTEA R. Br., fam. Asclepiadaceae. Bidoeri (mAL.), Widoeri (JAv.), Badoeri (s•DEND.). Heester, die in alle tropische streken gekweekt of verwilderd voorkomt, en opvalt
door de lila-blauwe eigenaardig gevormde bloemen on de groote aan de onderzijde witviltige
bladeren. De zaden hebben een fijne zijdeachtige
haarkuif, die wel als plantenzijde gebruikt worth.
Uit de schors is een zeer goede vezel to bereiden,
die na bleeken een zuiverwitte, zachte stof levert.
Doze vezel is ook voor papierbereiding te gebrui
ken.
CAMPECHE - HOUT. Zie HAEMATOXYLON.
CAMPHUYS (JOANNES). Gouverneur Generaal van Ned.-India van 1684 tot 1691. Geb. to
Haarlem 1634, overt. 1695 to Batavia. Zijn verhouding tegenover den Raad van India was geruimen tijd niet van de bests, zoo zelfs, dat
de zittingen niet meer bijwoonde, maar de bosluiten van den Raad niet uitvoerde, wanneer hij
het daarmede niet eons was. Zijn bestuur ward
gekenmerkt door belangrijke gebeurtenissen;
wij vermelden slechts den opstand van Soerapati
op Java, het tractaat met Bantam van 17 April
1684 en de vestigingderEngelschente Benkoelen.
CANANGIUM ODORATUM Baill. (Cananga
odorata Hk. f. & Th.), fam. Anonacaee. KiSnanga
(MAL., SOEND.), Kilaanga of Wangs& (JAv.). Zeer
hooge boom, verspreid van Achter-India tot de
Philippijnen, Australia on Polynesia, en veel gekweekt. Vooral bekend om de bijzonder-welriekende bloemen, die op bijna alle inlandsche markten to koop zijn. Ze worden in het haar gestoken
tusschen kleeren gelegd, en bij wijzo van offerande op de vereerde plaatsen neergelegd.
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CANARIUM COMMUNE L., fam. *Burseraceae.
Kanari (MAL., SOEND. ), Kanari (JAv.) en cen groot
aantal andere inlandsche namen. Groote fraaie
boom, die in den Archipel vooral als alleeboom
gebruikt wordt, op Java niet in het wild groeiend,
echter wel wild in de meeste andere deelen van
Nederlandsch Indie. Hoofdprodukt van den
boom zijn de olierijke zaden, de z. g. kanaripitten,
die ten getale van 1-3 in een olijfvormige steer).vrucht opgesloten zijn. Ze worden rauw gegeten
en smaken dan als walnoten. Vooral in Ambon
worden ze op verschillende wijze toebereid, o. a.
met sago tot koekjes gebakken.
CANARIUM EUPTERON Miq., fam. Burseraceae, Lagam (REDD. sum.) Hooge boom met
duurzaam hout, waaruit bij het om.hakkken een
balsem vloeit, die behalve voor verlichting ook
tot geneesmiddel dient.
CANARIUM MICROCARPUM Willd., fam. Buraeraceae. Kanari minjak (MAL., Ams.), Kajoe rasamala (MAL.). Waarschijnlijk van deze soort afkomstig is een reukhout van de Molukken en NieuwGuinea, dat als Kajoe rasamala in den handel
komt (niet to verwarren met het hout van
ALTINGIA, zie aldaar).
CANNABIS SATIVA L., var. indica. fam. Moraceae. Hooge kruidachtige plant, de Indische hennep, waarvan de vrouwelijke bloeiwijzen met de
bladeren een bekend narcoticum (hasjisj) zijn,
dat in verschillende deelen van de garde gebruikt
wordt. Zie ook GANDJA en HASJISJ.
CAOUTCHOUC. De caoutchouc is aanwezig in
het melksap van een zeer groot aantal planten,
echter niet altijd in zulk een hoeveelheid, dat men
het daaruit afscheidt.
De planten, welke in onze bezittingen Caoutchouo opleveren, behooren, behalve de boom.
Ficus elastica Roxb. (op Java en Sumatra voorkomend) tot de familie der Apocynaceae. Het zijn
alle lianen. De belangrijkste zijn : Willughbeia
firma Bl., een liaan, die zeer groote afmetingen
kan bereiken, 'evert voornamelijk de getah soesoe,
G. grip of Borneo-rubber, een caoutchouc van
goede hoedanigheid ; Willughbeia tenuiflora Dyer,
geeft een product, dat ter vermenging met andere
soorten wordt gebruikt; Urceola brachysepala
Hook f. ; U. javanica Boerl. ; U. Maingavi Hook f.;
U. acute-acuminata Boerl.
Vroeger werd in O. Indie slechts in 't wild
groeiende caoutchouc gewonnen, onder welke
de karet een voorname rol speelde, verkregen
door insnijdingen in den stam en de luchtwortels
van den, soms reusachtige afmetingen verkrijgenden, Ficus elastica.
Cultuur van Caoutchouc in Ned.-Indie. De verdienste in 0. Indio het eerst een aanplant van
caoutchouc leverende boomen in den grond gebracht to hebben, komt toe aan Hofland, die in
1864 bij Soebang Ficus elastica plantte. Later
werd dit voorbeeld op Tjikandi oedik geTolgd en
tot 1900 treft men allerwegen in W. Java en op
Sumatra's 0. K. kleinere of grootere aanplantingen van dozen boom aan. Ook het Boschwezen
heeft zich op groote schaal op deze cultuur toegelegd. Zie OAOUTCHOUCBEDRIJE VAN
HET BOSCHWEZEN.
Na proeven met Castilloa elastica on Manihot
Glaziovii hebben deze boomen het veld moeten
ruimen voor Hevea brasiliensis Mull. Arg., den
boom, die de Pararubber levert on zijn vaderland
heeft in Brazilie. Nadat uit de onderzoekingen

van Willis en Parkin gebleken was, dat de opbrengst bij herhaalde aftapping stijgt, nam de
Hevea-cultuur een ongekende vlucht. Malaka
ging voor, maar 0.-Indie, vooral Sumatra, volgde
snel. De cultuur van de Para-rubber is vrij eenvoudig, omdat de boom aan den grond geen
hooge eischen stelt. Gewoonlijk rekent men dat
een Hevea tapbaar is, indien hij op borsthoogte
een omtrek van 45 c.M. heeft. Gemiddeld is dit
in het 5e jaar 't geval. Men tapt echter ook wel
jongere boomen. Men maakt op den stam een vertikaal naar beneden loopende, ondiepe voor, die
als leigoot voor het melksap moat dienen, dat
aan den voet, langs een in den bast gestoken
metalen afvoergootje, in een glazen of metalen
bakje wordt geleid ; aan beide zijden van die voor
brengt men onder een hock van 30° of 45° zijsneden aan. Men tapt dagelijks of om den anderen
dag en maakt daarbij gebruik van een scherp
tapmes.
De met Hevea beplante oppervlakte bedroeg in
1914 voor Sumatra on geveer 123 000 H.A.
(173.000 bouw); voor Java 93.000 H A (131 000
bouw) De groote vlucht van deze cultuur dagteekent in 0.-Indio van 1906. Wat de opbrengst
in K. G. per bouwbetreftloopen de opgaven uiteen
Het kapitaal, dat in Rubberplantages in N.-I.
gestoken is, bedroeg in 1913 volgens Mr. A. S. N.
Swart totaal f 258.004.800.
De Para-rubber van Brazilie is ten doode opgeschreven, vooral nu men door verbeteringen in
het vulcanisatieproces met plantage-rubber even
goede resultaten verkrij gt.
Het str.even der planters is er meer en meer op
gericht om een product van standvastige eigenschappen to krijgen. Zij worden daarbij krachtig
geholpen door het Algemeen rubber-proefstation
in Buitenzorg on de andere proefstations op Java,
terwijl de Nederlandsche Regeering door de
inrichting van een voorlichtingsdienst to Delft
het hare er toe heeft bijgedragen om de rubbercultuur in Ned.-IndiC to steunen on vooruit to
brengen. Ook in Deli is een rubber-proefstation
opgericht.
In den laatsten tijd begint men aandacht to
schenken aan de olie, welke uit de zaden verkregen kan worden en in de toekomst een handelsartikel belooft to worden.

CAOUTCHOUC-BEDRIJF VAN HET BOSCHWEZEN. Daar de sedert vele jaren bestaande
aanplantingen door het Boschwezen van caoutchouc leverende gewassen to veal tijd van het
personeel vorderden en niet in 't kader van gewoon boschbeheer pasten, word in het jaar 1910
besloten alle aanplantingen van caoutchouc-leverende gewassen in eene hand to brengen ; den
houtvester H. J. van Hasselt, die zich reeds do
noodige ervaring op dit gebied had eigen gemaakt, word de leiding van het caoutchoucbedrijf van het Boschwezen toevertrouwd. Er
waren toen aanwezig 4957 H.A. Ficus elastica,
737 H.A. Hevea brasiliensis, 29 H.A. Castilloa
elastica on 8 H. A. Manihot Glaziovii on dichotoma, totaal 5731 H.A. Sedert werd het bedrijf
geintensiveerd, verbetering gebracht in de bereiding van Ficus-rubber, fabrieken in working
gebracht, on het aantal on.dernerningen tot 12
uitge,breid; het bedrijf omvatte in 1915: 7437
H.A. waarvan 6267 Hevea brasiliensis.
CAPELLEN (GODERT ALEXANDER GERARD PHILIP BARON VAN DER). Commis-
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saris-Generaal en Gouverneur-Generaal over
Ned.-India, geboren te Utrecht 1778. Te Utrecht
in 1803 bevorderd tot doctor in de rechten, trad
hij nog in hetzelfde jaar in staatsdienst, en bekleedde daarin ten slotte tal van aanzienlijke betrekkingen. Toen tot de overneming der kolonien
nit handen der Engelschen besloten was maakte
V. d. Capellen deel uit der Hooge Commissie,
die met die taak belast werd, en werd hij met
Elout en Buyskes tot Ciommissaris-Generaal benoemd. Tevens werd hem de betrekking van
Gouv.-Generaal opgedragen, belast met het
dagelijksch bestuur en met de uitvoering der
organisation door de Comm.-Gen. ontworpen (zie
COMMISSARIS-GENERAAL). - Op Java brak
tijdens zijn bestuur de opstand van Dip N6gara
uit; op Sumatra werden herhaalde expedition naar
Palembang gezonden ,die eindigden met de inlijving van dat sultanaat, en werd de strijd met de
Padri's aangebonden. Op Borneo werd met de
Chineezen op de Westkust strijd gevoerd, terwijl
ook op Zuid-Celebes tegen Boni, Tanette en
Soepa moest worden geageerd. Deze oorlogen
en niet minder de kostbare administratie, door
V. d. Capellen ingevoerd, putten de beschikbare
middelen nit , zoodat de Gouv.-Gen. zich genoodzaakt zag, een leening met het huis Palmer en Co.
te Calcutta te sluiten ten einde in de behoeften
van den dienst te voorzien, een leening, die echter
door den Koning niet werd goedgekeurd. Overl.
1848. Zie verder CULTUURSTELSEL en
LANDVERHUUR IN DE VORSTENLANDEN.
CAPSICUM ANNUUM L., fam. Solanaceae,

Lombok (MAL., JAV., SOEND.), Tjabe (MAL., JAY.),
Tjabe (soEND.), en verschillende andere inlandsche namen. Kruid of halfheester, welke de
Spaansche peper levert.
CAPSICUM FRUTESCENS L., fam. Solanaceae.
Lombok rawit, Lombok setan, Tjabe rawit, Tjabe
setan. (MAL., JAY., SOEND.). Levert de kleine
Spaansche peper of Cayennepeper.
CARDAMON. Zie KARDAMOENGGOE.
CARICA PAPAYA L., fam Caricaceae. Kapaja
(versch. talen), Papaja (MAL.) Kates (JAN.) GOdang (soEND.). De bekende „Meloenbooxn", die
in alle tropische streken wegens de eetbare

vruchten gekweekt wordt.
CARPENTIER (PIETER DE). GouverneurGeneraal, werd omstreeks 1588 te Antwerpen
geboren, studeerde to Leiden in 1630 en vertrok
in 1616 ale opperkoopman naar India , werd in
1623 door den G.G. Coen in Rade tot diens
opvolger verkozen. In 1627 trad hij af. Hij overl.
te Amsterdam 1659. Voorvallen van belang
gedurende zijn bestuur waren vooral de zoogen.
Amboneesche moord, en ontdekkingen in Ausstralie gedaan.
CARSTENSZ-KETEN. Hoogste, en eerst bekend geworden, sneeuwketen in Nieuw-Guinea,
in 1908 door G. P. Rouffaer benoemd naar Jan
Carstensz, die 't eerst den 16en Februari 1623
van een sneeuwgeb. op N.-Guinea gewagmaakte.
Een Engelsche expeditie, onder leiding van
dr. A. F. B. Wollaston, bereikte met den Nederlandschen len Luitenant A. van de Water, die
hem als commandant van een militair geleide vergezelde, de sneeuwgrens. De toppen werden tot
heden nog niet bestegen. Waarnemingen, in het
laatst van 1914 door de leden der militaire exploratie Schultz en Doorman van uit het N. gedaan,
hebben aangetoond, dat er zes Carstensz-toppen

bestaan, alle met eeuwige sneeuw bedekt, hoog
4810 tot 5000 M. .
CARTHAMUS TINCTORIUS L., fam. Compositae. Kosoemba (MAL.), KOmbang poeloe, Kasoemba (SOEND. ), K6soemba (JAN.). Kruid-

achtige plant, veel gekweekt in de tropen en
subtropen, wegens de rood-oranjelkleurige bloom
hoofdjes, waarvan de losse bloemen gedroogd in
den handel komen als kombang kasoemba. Ze
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leveren een bekende kleurstof, die veel gebruikt wordt voor het kleuren van zijde, katoen
en garens.. De Europeesche naam is Saffloor.
CASSAVE EN CASSAVEMEEL. Zie MANIHOT UTILISSIMA.
CASSIA FISTULA L., fam. Legutninosae-Ca6.
8alpineae. Tonggoeli (MAL.), TOnggoeli of Till/1ggoeli (JAV.), Tanggoli (soEND.). Boom, die
in geheel Zuid-Azie voorkomt en ook wel gekweekt wordt wegens de fraaie gele bloemen in
lange trossen. Den naam „trommelstokkenboom"
dankt de plant aan den vorm van de peulen. Het
hout is duurzaam on stork, de schors is een good
looimiddel.
CASTANEA ARGENTEA BI., fam. Fegaceae.
BOrangan (mAL.), Saninten (soEND.), Sarangan
(JAV.). Hooge boom, in West- en Midden-Java
zeer algemeen voorkomend, ook in den Maleischen
Archipel en het vasteland van Indio verspreid,
gemakkelijk kenbaar aan de van boven glanzendgroene, van onderen zilverwitte bladeren. Het
hout wordt in West-Java algemeen voor huisbouw gebruikt. De eetbare zaden hebben in
vorm en smaak veel overeenkomst met de
Europeesche Tamme Kastanje, en worden door
de Inlanders in het bosch verzameld en to koop
aangeboden.
CASTANEA JAVANICA Bl., fam. Fagaceae,
Barangan of BOrangan doeri of BOrangan gadjah ( MAL.), van de vorige te onderkennen door
de kaueelbruine kleur van de onderzijde der
bladeren. De zaden zijn eetbaar.
CASTILLOA ELASTICA. Zie CAOUTCHOUC.
CASUARINA EQUISETIFOLIA Forst., fam.
Casuarinacea. Kasawari, Kasoewari (MAL., MOL
Tjamara (SOEND , MAD.), Tje'mara, Tjemarit laoet
(JAv.). Bekende boom van de tropische laagvlakten en kuststreken van het O.-lijk halfrond, opvallend door de dunne rolronde takken, die de
zeer kleine schubvormige bladeren in kransen
dragon. Wegens de overeenkomst van die takjes
met dennenaalden on door de gelijkenis van de
vruchten met dennekegels worden de soorten
van Casuarina wel eons Indische of Javaansche
Dennen genoemd.
CASUARINA MONTANA Miq., fam. Casuarinaceae. Tjemara goenoeng (JAv.), Tjamara goenoeng (soEND.). Boom, veel gelijkend op C. EQUISETIFOLIA, maar alleen in Oost- en Midden Javavoorkomend van 800 tot ongeveer 3000 M.
boven zee. Op de bergtoppen van Oost-Java
(Lawoe, Tengger, Ardjoena) gezellig groeiend en
daar de bekende Tjemarabosschen vormend.
CEDER-PASSAGE. Tusschen den vasten wal
van Sumatra en Deudab (Nasi be'sar), beN. de
N.W. punt van Sumatra. Wordt door de eil.
Klapa en Bates verdeeld in tweeen, de eigenlijke Cederpassage (Aroih Raja) beN. en de Surattepassage (Aroih Tjoet) beZ. doze eil.
CEDRELA FEBRIFUGA Bl. (C.Toona Roxb. ),
fam. 111 eliaceae. Soeren (MAL., JAV., SOEND.),
Zeer groote boom, met wortellijsten, fraaie
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kroon, met kleine witte bloemen in groote pluimen, en zeer kenbare met 5 stervormig uitstaande
kleppen openspringende vruchten, gevleugelde
zaden, en grofgevinde bladeren. De boom is verspreid over Voor- en Achter-India, den Mal.
Archipel en vermoedelijk ook in Australia. Het
roodbruine tot steenroode kerahout, dat den typisehen geur van Amer. cederhout heeft, is zeer
gezocht voor planken, tafels, kasten, theekisten,
sigarenkisten, en z.
CEIBA PENTANDRA Gartn. (Eriodendron
antractuosum D. O.), fam. Bombacaceae. Randoe
De Kapokboom, ver(MAL., JAV., SOEND.).
moedelijk inheemsch in Amerika; op Java in
het groot aangeplant om de vruchten, die de kapok leveren.
CELEBES. Een der vier Groote Soenda eilanden, met de bijbehoorende eilanden naar schatting
eon oppervlakte van ± 186.000 K.M*. beslaande.
N a a m. Over de herkomst en de beteekenis
van de benaming Celebes is het laatste woord nog
niet gesproken ; bij de Inlanders is de naam totaal
onbekend. Twee verklaringen mogen hier genoemd worden. Prof. A. Wichmann oppert de
onderstelling, dat in de in een werk van Antonio
Galva() (1563) voorkomende uitdrukking „Celebres Mocassares, Amboynes, enz." het woord
„Celebres" (berucht, bekend) bij vergissing ook
voor een volksstam is aangezien. Een geheelandere
verklaring is aan de hard gedaan door Dr. Fritz
&min, die den naam Celebes in verband brengt
met dien van den vulkaan in de N.punt der
Minahasa, den Klabat. Dat deel is inderdaad het
eerst bekend geweest. De naam der vulkaangroep
van de Kalabats, door de Portugeezen en Spanjaarden met 0 als beginletter geschreven, zou
door verbastering Celebes hebben opgeleverd.
Steun zoekt de Zwitsersche nat uuronderzoeker
voor zijn betoog in de vormen Calibes, Salabos
en Calabres der Pertugtesche man useripten.
Voor G e d a a n t e zie GEOLOGIE.
Land be s c hr ij v i n g (gebergten, meren,
rivieren). Van de verschillende deelen van Celebes
zullen we achtereenvolgens den Noordarm,
Midden-Celebes, den Oostarm, den Zuidoostarm
en den Zuidarm schetsen.
a. de NOORDARM. Daze hangt door een smallen
„hals" samen met Midden-Celebes; op de smalste
plaats tusschen Towia en Kasimbar is de afstand
slechts 17 K.M. Het centrale gebergte, dat er
door loopt en zich voortzet in het N.lijk schiereiland, verheft zich in den Ogoamas tot 2565 M.
en even ten Z. daarvan vindt men den Sodjol, die
2525 M. hoog is. Westwaarts van de plaats Moo&
ton, genoemd naar een rivier van denzelfden
naam en waar het boogvormige deel van den
hals aan de golf van Tomini eindigt, volgt de
grootere rivier Toeladengi met de Sigoeroe; zij
komt bij Taroepa in de kwartaire vlakte, die
daar 10 K.M. breed is. Daarop volgt de Lamboenoe, die bij de gelijknamige vlakte het bergland
verlaat. Ten Westen van de Lamboenoe vindt
men in het heuvelland, opgebouwd uit pleistocene lava en tuf, de Bolano meren, genoemd naar
een klein Boegineesch dorp, dat er tusschen ligt.
Ten N. van deze meren ligt het kleinere Batoe
Dako. Verder W.lijk vindt men de groote vallei
van Ongka en daarna wordt de lage kuststreek
langzamerhand smaller. Uit het hooge bergland
komt daar de Palasa. Een groote rechterbijstroom van de rivier van Tomini, de Molitogo,
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komt uit het gebied van den Ogoamas. Z.waarts
van den Ogoamas wordt het gebergte snel lager,
be O. de Paloe-baai zijn de pashoogten slechts
250 4 300 M. De kustvlakte heeft bij Parigi een
breedte van 22 K.M. ; ten N. van Parigi zijn
prachtige sawahs aangelegd door de Balin. ballingen. De in zee vooruitstekende N.-0.punt, bestaande uit koraalkalk, beet Tg. Kandi of Dako,
de N.W. punt, die langzaam daalt en in een klappertuin eindigt, heet Stroomenkaap; even ten
zuiden er van komt het Dako gebergte aan zee.
Aan de O. zijde ligt Bwool, aan de W.zijde ToliToli. Verder Z.waarts volgt de groote baai van
Dondo, die den hals tot op de helft versmalt.
Aan de 0 zijde valt er de aanzienlijke rivier Maradja in, die van het Saloemaradja gebergte komt.
Het schiereiland aan de W.zijde steekt met Tg.
Dondo in zee vooruit. Onze bestuursinvloed is
aan den binnenkant van den hals in de bier en
daar vrij breede kustvlakte veel meer doorgedrongen dan aan den buitenkant; van hier
stammen voor een aanzienlijk deel de reuzenmassa's bosch- en andere producten, die men
to Makasser in de Nederlandsche vrachtbooten
ziet overladen.
Ofschoon de hals zeer smal is, voert er slechts
een behoorlijk paardenpad dwars over, het gaat
van Tawaeli, aan de Oost kust der Paloebaai, naar
het tegenoverliggende Toboli en werd in 1909
voor bestuursdoeleinden aangelegd; de pashoogte
is daar 1067 M.
Do eigenlijke Noordarm loopt bijna zuiver
West-Oost; waar ze naar het Noordoosten ombuigt, begint de jong-vulkanische Minahasa. Het
Oost ; Westelijke deel laat zich gevoeglijk in
twee& beschrijven, doordat het bezuiden de
bocht van Kwandang smal en laag is; het is daar
nauwelijks 30 K.M. breed en daalt in den pas van,
Halante tot 422 M. Tusschen Bwool en Kwandang komt het gebergte op tal van plaatsen aan
de N.kust, terwijl de waterscheiding met de Z.
kust niet ver naar binnen ligt. Het Matinang gebergte der Sarasin's stijgt tot boven 2000 M. en
dient als hoofdwaterscheiding; van de Zuidhelling
komen de bronaderen der rivier van Randangan,
die even bewesten Marissa in zee valt. De Boliohoetoe, van welks Zuidelijke helling de aanzienlijke rivier Pagoejama komt, ligt dicht bij de
N.kust in het gedeelte tusschen Soemalata en
Kwandang. Bij Gorontalo is het kustgebergte
nauwelijks 1 K.M. breed; door een smalle poort
ontwijkt de Molango naar de golf van Tomini.
Vroeger was de laagte van Limboto een zee, die
de geheele depressie vulde, maar niet dcordrong
tot in de vallei der boven-Pagoejama. Van die
zee is het tegen woordige meer van Limboto het
laatste overblijfsel. Het heeft den vorm van een
West-Oost gestrekten rechthoek, is ondiep, 11
K.M. tang en 6.5 K.M. breed; in den regentijd
breidt het zich vooral in het N. en W. uit. De
plaats Gorontalo ligt in de kloof, die naar zee
voert. Van Gorontalo Oostwaarts betreedt men
door het dal der Bone het 0.1ijk deel van den
Noord arm.
Het gebergte der Z.kust wordt O. waarts snel
breeder en hooger; naar de rivier beet het Bone
gebergte; langs de bust vindt men koraalkalksteen. N.O. van Negorilama verheft zich aan de
Z.kust het Sinandaka-geb. tot 1770 M; de voornaamste rivieren zijn bier de Sangkoep, de
Malibagoe, de Boven-Doemaga en de Lombagin.
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Ms greni van Boliang-Mongondou met de Minahasa kan men het dal der Poigar nemen, die uit
het meer Danau Moo& komt, dat in 1899 ontdekt
werd door den mijningenieur Koperberg; ten W.
staat de ± 2000 M. hooge Ambang; de :Poigar is 52
K.M. lang. Voorts moet nog vermeld worden de
Llano-i-apo, door welker dal de hoofdweg van
Bolaiing-Mongondou naar de Minahasa gaat.
De Minahasa is bijna geheel jong-vulkanisch;
de vulkanen zijn er deels nog werkende, sommige
bevinden zich in het solfataren- en fumarolen
stadium. Door een tweetal Iaagten wordt de
Minahasa in drie deelen gescheiden, nl. door de
laagte van Amoerang naar Mang en door de
laagte van Menado naar Kim. Links van 't Z.W.1ijk deel ligt het jong-vulkanische massief van
den Lolomboelan, rechts het veel uitgebreider
Manembo gebergte. Aan de Zuidkust, halverwegen Kotaboenan en Biking, vindt men bier het
mijngebied van Totok (zie bij GOUD). — Het
middelste deel der Minahasa is een plateau, dat
aan de Zuidoostzijde zich tot 700 M. verheft on
daar zeer steil is; naar de plaats en het meer
Tondano kan men het 't plateau van Tondano
noemen. Aan den Zuidoostrand staat het steil
oprijzende Lembeangebergte 1100 M. Aan de W. zijde
van het weer staan twee vulkaangroepen, van
den Lokon in het N. W. deel, van den Sopoetan
in het Z.deel van het plateau. Het noordoostelijk deel der Minahasa zou men, naar den hoogsten top Klabat (2018 M.), het Klabat-schiereiland kunnen noemen. Als vulkanen verdienen
nog vermelding de Doea Soedara en de Tongkoko- Boetoe-angoe8 groep.
b
MIDDEN-CELEBES. Het hoogste geb. hier
draagt den naam Latimodjong - gebergte, naar een
der hoogste toppen. De hoofdketen begint op
ongeveer 31/.,* Z. Br. met den Boeloe Palakka,
(3363 M ); van dozen top loopt de keten noordwest tot den Dante Mario, het toppunt van Celebes
(3412 of 3445 M.), daarna noord tot den Potoksia
en vervolgens weer noordwest tot den Sinadji.
Aan de oostzijde van het Latimodjong gebergte
vinden we, langs de golf van Boni, een kustgebergte, dat door een hoogstens 5 K.M. breede
kustvlakte van de zee geseheiden is. Het culmineert in het noorden in den Bontoe Poeang
(2023 M.), in den achtergrond van Paloppo. De
belangrijkste rivier is hier de Maroro, die in de
golf van Boni valt.Naar het roode slib uit de
kleisteenformatie beet de rivier daar Djenemaidja = roode rivier. Van Paloppo voert een
nieuwe militaire weg het westelijke bergland
in en over, naar Rante Pao aan de Satidang, de
zeer bela ► grijke rivier, die hier al het water afvoert naar de westkust. Ze ontspringt op ± 2000
M. hoogte en bereikt weldra de hooge komvormige hoogvlakte van Rana Pao, bijna 800 M. hoog
gelegen. D. ze schoone, vruchtbare en volkrijke
vlakte was eenmaal een meer; op 866 M. hoogte
vindt men een laag kleiachtige humus als overblijfsel van het oude meer, dat echter slechts
kort bestaan heeft. Thans stroomt de rivier op
een hoogte van 770 M., dus 100 M. lager. Het
hoofddorp is door een drukken weg met Paloppo
verbonden ; daarheen gaat de rijs1 - , die er over is,
en gouvernem.ents- en andere goederen komen
van daar terug. Doze drukte is echter van de
laatste jaren ; v66r on ze inmenging met de binnenlandsche aangelegenheden bier durfde geen
Toradja naar Paloppo, daar hij stellig als slaaf
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werd gevangen genomen. Zuidwaarts bereikt de
Saidang weldra een tweede kom, die maar weinig
lager ligt, de hoogvlakte van Makali (775 M.),
eveneens met een aangenaam klimaat. Voornaam`ste zijrivieren : de Salidang Alla of Mata Allo,
de Baroepoe (die uit de Baroepoe depressie tusschen het Quarles-gebergte en het Maririi-Karoea
geb. komt), de Masoepoe en de Mamasa. In do
kom van Toengka komt de Mamasa in de &Wang.
Te Enrekang noemt men de eerste Sacidang Letta,
de laatste Saadang Toradja of Saticlang Rants
Pao.
Met een scherpe kniebooht buigt de &Wing
bij 'Mating om naar het westen. Halverwegen
.de zee vormt ze, door een tong van basalt, bid
Batoe nog een stroomversnelling. In de nieuwe,
Biesboschachtige delta vindt men vier monden:
van Paria, van Binanga, van Salipolo en van
Wakka( de zuidelijkste en voornaamste).
Bij de golf van Mandar wendt de W.kust van
M.-Celebes zich rechthoekig om naar het W. tot
den Mandarhoek, verder N., bij Kaap
weer naar het 0., waardoor de W.kust van Giebes
Kier een schiereiland vertoont, dat Abendanon
„Mandar-uitwas" heeft genoemd. Ten Z. van
Kaap William daalt het lichtgroene en bruingebrande kale vulkanische gebergte steil naar
de diepe zee af.
Noordwaarts gaande, vragen thans allereerst
de grensstreken tusschen Mandar en Loewoe onze
aandacht. Van de kustrivieren in het zuiden van
Mamoedjoe is alleen de Karama een aanzienlijke
stroom. Van de hooge bergtoppen vermelden
we : den Beloan (3050 M.). in het brongebied der
Kinatang; den Kalando (2963 M)„ op de waterscheiding tusschen de Saadang en de Karama,
en den Kamboeno (2950 M)., in de waterscheiding
van de Karama met de Koro - Lariang. B3halve
de Kalando en de Kamboeno staan op de grenzen
van het Karama-stroomgebied nog de Mamboeli-

ling (2850 M.) en de W aloe Onggoe (2628 M.).
Aan de N.zijde der golf van Boni ligt een vlakte,
die aan de Z. O. zijde aan het bier behandelde
bergland sluit; naar de twee meest bekende
landschappen aldaar spreekt men wel van do
Masamba - Wotoe vlakte. Van de rivieren in het
W. noemen wij de Rongkong, iets verder O.lijk
monden de Masamba en do Ballase. In het O.lijk
deel is de Kalaena de hoofstroom. Do vlakte
bestaat in het W. uit zand, in het 0. uit klei. Het
geheel is een parklandschap. In de toekomst kan
het zeer belangrijk worden als rijstschuur van
M.-Glebes. Onder den naam Loewoe speelde
dit kustgebied een groote rol in de geschiedenis
van Midden-Colebes. Het 2000 M. hooge Takalla
geb. vormt de waterscheiding tusschen de vlakte van Loewoe en het Koro-Lariang stroomgebied.
Abendanon heeft het eerstbedoelde gebergte
naar den bekenden geoloog Molengraaff - gebergte
genoemd, en het 0. waarts aansluitende naar den
geoloog, die in dienst der wetenschap het leven
liet in het Posomeer, Fennema - gebergte. Tusschen doze twee zeer verschillend samengestelde
gebergten ligt een reeks inzinkingen in Noordzuidelijke richting, welke verbonden worden
door de Tawaelia, de hoofdbronrivier der Koro,
die in den benedenloop Lariang beet en de grootste rivier van C .lebes is. Op de kom van Tawaelia
die slechts 3 K.M. lang is met een maximum
breedte van 1 K.M. en, volgens den zendeling
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Schuyt, slechts 300 zielen herbergt, volgt de
vlakte van Napoe, eenmaal een der grootste en
hoogst gelegen meren van Midden-Celebes; ze
ligt nu op ± 1070 M. Slechts door een lagen
drempel is ze gescheiden van de veel kleinere
vlakte van Besoa op + 1300 M. hoogte. Daarop
volgt de merkwaardige, door de Sarasins en
Kruyt zoo bekend geworden, vlakte van Bada
(zie BADA).
De Balanta, zooals de Tawaelia heet na haar
vereeniging met de Malei, vormt met de Kalamboe de Koro; deze brengt ons in de merkwaardige
laagte, die N.N.W. naar de Paloe-baai voert,
en door Abendanon de fossa Sarasina genoemd
is; hierin liggen de voornaamste landschappen
in het W. van M.-Celebes.
Benoorden de waterscheiding tusschen de
Straat van Makasser en de Paloe-baai komen we
in een nieuwe inzinking, de Koelawi - vlakte, lang
3 K.M., breed 500 a, 800 M., door een drempel
van 700-1000 M. van het Koro-gebied gescheiden. Schoone terras-sawahs, die opklimmen tot
hoog tegen de hellingen, omsluiten het dal. De
handel is hier van gewicht. Koelawi is het handelsmiddelpunt der berglandschappen; gepasserd
wordt er echter niet. Verder benedenwaarts
ontvangt de rivier van rechts uit het gebergte de
Goembasa, die met de Mioe samen de Paloe rivier
vormt en de afvloeiing is van het Lindoe meer
(zie ald. ). Even beN. Sakidi ontmoet men aan
den weg, die rechts van de rivier N.waarts gaat,
de Witte Kruis Kolonie Kalawara Napoete (zie
ald.).
De Paloe - baai is de voortzetting der Paloe
laagte. De Oostzijde, het begin van den hals van
Celebes, is de voortzetting van het Molengraaffgebergte. De strekking der Paloebaai is N.N.W.Z.Z.0; ze is 31 K.M. lang en 7V 2-9 K.M. breed.
De Paloe vlakte, die de tectonische voortzetting
der baai is, heeft een le -ngte van 30 K.M. en is
maar enkele K.M. breed.
De kern van 't middendeel van M.-Celebes is
de Poso vallei. Doze ligt tusschen het Fennemagebergte aan de W. en het Pompangeo gebergte
aan de 0.zijde. In het Z. is het afgesloten
door het Takolgkadjoe geb. In dit dal ligt het
aanzienlijke Poso meer (zie aldaar). In de Poso
vallei heeft de Ned. zending zich sedert 1893 gevestigd ; Kruyt en Adriani waren de pioniers, die
tevens veel deden voor de studie van land en
yolk. Te Pond°lo, aan het boveneinde, woonde
de eerste, to Boejoe Mpondoli, aan het benedeneind, woont Schuyt, die ook reeds veel tot vermeerdering der kennis van land on yolk heeft bijgedragen.
De Poso rivier stroomt eerst in een nauwe
kloof door den koraalkalksteen der Poso vallei.
Van de bijstroomen verdient de Tomasa, die van
het Oostelijke gebergte komt, vermelding, omdat
ze de grootste is. De kern van 't 0.1ijk deel van
M.-031ebes is het stroomgebied der Laa. Het
oude Singkona - Tompira meer, dat door de Laa is
leeggeloopen, ligt J 400 M. hoog; na het dal
door het Langgadopi gebergte stroomt de Laa
door het oude Laa meer, dat eenmaal most hebben behoord tot de grootste meren van Celebes;
het meet West-Oost ± 22 K.M.
Het + 700M. hooge Tomgtindo gebergte, dat
noordwaarts Pelgroe gebergte heet, sluit het Laameer naar het oosten af; tusschen de twee deelen
vond de Laa door een dwarsdal, waarin zij den

Kamporgsa waterval vormt, een weg naar de
volgende in zinking, die, naar het dorp Tioe, wel
Tioe - inzinking heet. Aan de 0.zijde wordt de
Tioe-laagte begrensd door het Lambolo gebergte.
Dwars door deze keten gaat de Laa naar de
kustvlakte en bereikt met een paar delta-arm.en
door een verzonken gebied de baai van Mori.
Gaat men verder N., over het gebergte van
Tioe, dan vindt men aan den 0.voet van het
Lambolo gebergte de baai van Lambolo of Kolonedale. De tot 61 M. diepe Tomori-baai vertoont steile kusten on fjordaehtige inhammen.
In de baai van Mori liggen een 20 eilanden, die
meest bergachtig en met oerwoud bedekt zijn.
C.
DE OOSTARNI. Deze is aan de uiteinden
slechts langs enkele paden er dwars door bekend
(reizen van Kruyt en Adriani, Hirschi on Abendanon); in het breedste gedeelte is nog geen ontdekkingsreiziger van de eene kust naar de andere
doorgedrongen. In het midden der landengte
vindt men de diepe Laro kom, daarna volgt het
Ntotoe'a-dal, aan de bovenzijde van het Pad
gebergte (500 M.), en ten slotte de breede alluviale vlakte van de Soemara en de Sojo, die bij
Watambajoli overgaat in mangrove wouden.
De Soemara - depressie is aan beide zijden door
hooge gebergten ingesloten, aan de W.zijde door
het Towi gebergte, on aan de O.zijde door het
Tamboesisi gebergte, waarachter in de verte het
hooge Toekala gebergte oprijst.
De N. kust is aan de 0.zijde der baai van
Poso, in het landschap Todjo, vrij goed bekend.
Hier en daar ontmoet men een mane alluviale
kustvlakte bijv. bij Rato en Ampana. De N.kust steekt onder den naam van kaap Api ver in
zee vooruit. Van Poso uit dringt de zending hier
door.
Het O.lijk schiereiland heet naar een dorp aan
de Noordkust Boeahlgmo on bevat in de Oosthelft
twee hooge toppen, den Tompotika, op de zeekaart G. Boeahlgmo (1472 M), on den Balanta
(1185 M). Ten Z. van het 0.1ijk schiereiland ligt
de Banggai - archipel (zie BANGGAI). Aan de
noordzijde van den Oostarm ligt door een diepe
zee er van gescheiden, de groep der Togian - of
Schildpadden eilanden (zie aldaar).
d. DE ZUIDOOSTARM. Deze is in enkele
deelen vrij volledig, in andere nog zeer gebrekkig bekend. Ten N. van het Mikongka gebergte,
dat zich in ongeveer N.W.lijke richting uitstrekt,
heeft men een groot merengebied. De ontdekking er van had plaats in Februari 1896 door
de Sarasins. Men vindt hier het Matano - meer,
het Towoeti - meer, en het Mahaloni - meer (zie op
deze namen). Aan de Zuid-westzijde heeft het
Towoeti meer afvloeiing door een lange, tot 85
M. diepe fjord, die overgaat in de rivier Larona,
dichter bij de zee, naar het gelijknamige plaatsje,
Malili geheeten. Naar de genoenade mondingspla#ats der Larona, de afvloeiing van dit geheele
merengebied, heet het kustlandschap Malili , terwijl het binnenland, naar een dorp aan den
noordoever van het Matano meer, den naam
Noeha draagt; beide behooren tot de onderafdeeling Malili. Van de rivieren bewesten de
Malili vermelden we nog; de Tjenrekang, de Angkon,a, die een delta heeft met de Kalaena. Tusschen de meren on ten Ncordwesten van het
Matano-meer komt vrij veel ijzererts voor, weardoor de Inlanders hier overal primitieve smederijen hebben ingericht (zie beneden onder Nuttige
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mineralen).Het bergland ten Oosten van het
merengebied is nog vrijwel onbekend; wat de
kaarten geven, is voor een groot deel fantasie.
Aileen de kust langs de golf van Tolo is beter
bekend. Van de .kustrivieren aldaar vermelden
we de Sakita, met de gelijknamige plaats dicht
bij den mond ; ze heet ook wel, als het landschap,
Tomboekoe en heeft een drukken uitvoer van
hats, rotan en was. Nog verder Zuidwaarts vindt
men voor de kust de Salabangka eilanden, genoemd naar het grootste van de groep (zie aldaar).
Het grooste deel van het Zuidoostelijk schiereiland wordt ingenomen door het landschap
Laiwoei, de onderafdeeling Kb/deal van de afdeeling OostCelebes. De plaats Kendari ligt aan
de baai van Kendari, welke op 9 Mei 1831 ontdekt werd door Vosmaer, die een zeer goede kaart
van dit gebied publiceerde en tal van merkwaardigheden om.trent de Inlandsche bevolking
meedeelde (Verh. Bat. Gen. dl. XVII, 1839).
be hoogste gebergten van Zuidoost-Celebes
liggen aan de Westzijde, nl. het Mengkoka (of
Mekongka) gebergte en de Watoewila; de laaEste
wordt met 2000 M. hoogte aangegeven. Op het
eerstgenoemde gebergte ontspringt in de streek
Laiwoei de Konawi (= groote rivier) of Sampara,
die bij Moeara Sampara met twee monden in zee
valt. Bezuiden Kendari biedt de Staringbaai, achter het schiereiland Laonti, ook in den Oostmoesson een goede schuilplaats voor schepen. De tweede rivier van Laiwoei is, verder Noordwaarts, de
La Solo, die ontstaat uit de Laa en de La Lindoe.
Te Kolaka aan de Mengkoka-baai begonnen
de Sarasins hun belangrijke reis door ZuidoostCelebes in 1903. Achtereenvolgens trokken ze
over bergruggen en door dalen, die bewoond
waren door den Toradjastam Tomekonka, lichtbruin van kleur en niet groot, stark gelijkend op
de Boegineezen. In de Konawi vlakte wonen de
Tokea, ook klein als de Tomekonka. Het Zuidoostelijk schiereiland Kolono is aan de Westzijde
door de gelijknamige rivier zeer afgezonderd en
is nog weinig bekend ; aan de Zuidkust ligt Laboean bell, een stapelplaats voor rotan.
Het Z.O.lijk deel van 't Z.W.lijk schiereil. heet
naar een dorp aan Straat Tioro, .Roembia, in het
Zuiden bergland, in het Noorden vlakte. Op de
vlakte van Roembia volgt het bergland van Mengkoka. De bewoners van Roembia en, ten Westen
ervan, Poloang, zijn de Maronenen (zie aldaar).
De eilanden in het verlengde van den Zuidoost arm zijn : Kabaena, Moena en Boeton met
bijbehoorende eilanden, benevens de Toekang
Be'si eilanden (zie op die namen).
e. DE ZIIIDARM. Z.waarts van het Latimodjong-geb. volgt een laagte, de depressie van de
meren Tempe en Sidenreng (zie TEMPEMEER
en SIDENRENGMEER). Van het Latimodjong
gebergte tot den vulkaanklomp van den Lompo
Batang in het Z. loopt een centrale laagte, ± 27
uren gaans lang, en 4 it 5 u. breed. Voornaam.ste
rivieren de Bila, de Walannae, on de Tjenrana.
De vroepre aan wezigheid der zee in de laagte
der meren is op directs wijze aangetoond door
Prof. Max Weber, die verschillende achtergebleven zeedieren in de meren verzamelde. Ook
is het water van vele bronnen in den omtrek nog
brak.
Van de Pare-Pare-baai Zuidwaarts steken hier
en daar harde kalksteenrotsen den kop omhoog.
Do meest bekende vindt men bij Maros, ten

Noordoosten van Makasser, en naar daze plaats.
duidt men ze aan als kalksteen van Maros. Binnen-waarts stijgt de piek van Maros of G. Saraoengieen jonge vulkaan, tot 1375 M. omhoog. Nog wag
verder, in het stroomgebied der Walannaii, ontdekten de Sarasins het typische kalksteenlandi
schap Lamontjong
met de holenwoningen der
kleine Toala's (zie aldaar). Lamontjong is vet)l
woudrijker dan de omgeving.
In het Zuidelijk uiteinde van den Zuidarm
wordt het landschap geheel beheerscht door der(
3042 M. hoogen Lompo Batang of piek van Bonthain (.Bantaeng) (zie aldaar), in walks beeld
vooral de Sarasins klaarheid hebben
braeht.
De vlakte aan de Westzijde van den Lompo
Batang behoorde vroeger grootendeels aan het
eenmaal machtige rijk Gowa. De vlakte is zeer
jong; koraalbanken aan de kust, tot 35 M. hoog,
wijzen op recente opheffing. De hoofdrivier, de
Beerang, ontspringt in den hoofdkrater van den
Lompo Batang; zij is voor verreweg het grootste
deel een woeste bergstroom. De moessons zijn in
de kustvlakte scherp gescheiden ; de W.moesson
is zeer stormachtig en regenrijk, de Oanoesson
zeer droog en, vooral na Augustus, zeer heet. In
de hooge berglanden treft men een zeer eigen aardig klimaat aan ; als regel volgen zij het klimaat der W.kust, dock ondervinden den invloed
van dat der 0.kust, hetwelk juist daaraan tegengesteld is. In de berglanden worden tijdens den
regentijd de bewoners in hun woningen opgesloten of bepaalt zich het verkeer tot kleine afstanden. Tijdens de droogste maanden waait een
droge warme wind (baroeboe), die asthma verwekt. Over 't geheel is, volgens Van Marle, het
klimaat echter zeer gezond to noemen. De
meeste menschen wonen in de vlakte; de bevolking aldaar werd door v. Marie geschat op
34.000, die van het bergland op 19.000 zielen ; in de
vlakte is het deel bezuiden de Beerang aanzienlijk
dichter bevolkt dan het deel ten N. er van (22.000
tegenover 12.000). Het hoofdproduct in de vlakte
is rijst; in 't bergland krijgen ook de tweeds gewassen (aardappelen, boontjes, acrd- en peulvruchten) beteekenis. In verband met den qstbouw is in het Z.lijk deel der vlakte de karbouwstapel zeer aanzienlijk. De talrijke paarden
zijn van het Makass. ras. Van de producten uit het plantenrijk verdienen naast rijst on
de vorengenoemde tweede gewassen vermelding:
tabak, koffie, bamboe, klappers en verschillende
vruchten.
Van de vlakte van Gowa Noordwaarts wordt
de kustvlakte gaandeweg smaller, maar is vrij
dicht bevolkt. her ontmoeten we Makasser
(zie aldaar). Aan de Z.kust zijn de belangrijkste
plaatsen : Djeneponto, dicht bij den mond der
Sapanang, Bonthain (Bantaeng) en Boeloekoemba (zie aldaar). Hoog tegen den Lompo Batang,
op 1150 M. hoogte, ligt het gezondheidsetablissement Lokka, in Binamoe, met stoeterijen van
halfwilde paarden; 280 M. boven de plaats verheft zich de parasietische vulkaan Lokka, ova
den platten rug door onze matrozen „Doodkist"
genaamd. Aan de 0.zijde van het Z.lijk schiereiland zet een uitlooper van het Latimodjong
gebergte zich tot in de merenlaagte voort. BcZ.den de Tjenrana verheft zich het O.lijk
randgebergte der Centrale laagte en stijgt in het
Z. tot ver boven 2000 M. (de Kalamisoe 2222
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M.); in de onderdeelen is dit gebergte nog weinig
bekend.
BeZ.den de afd. Loewoe, die reeds bij M.-Celebes werd behandeld, volgt hier de nieuwe
afdeeling Boni, genoemd naar het landschap
Boni (zie aldaar). De kustvlakte is ± 7 K.M.
breed, ten deele moerassig en met nipahbosschen bezet; langs de kust vindt men koraalen modderbanken. Van de kustrivieren in dit
.gebied vermelden we de Patiro, die een delta
beeft gevormd, welke als T. Patiro in zee
mitsteekt.
De Zuidoostpunt van den Zuidarm is beter
bekend dan de kuststreek verder Noordwaarts.
Ten N. van Boeloekoemba verheft zich de Bangkem boeki of Slangenberg tot 342 M. hoogte.
Klimaa t. Zie KLIMAAT.
Planten en dieren; producten.
De flora van Celebes is nog weinig bekend ; alleen
de Minahasa maakt een uitzondering. Intusschen
blijkt uit de nog onvollledige gegevens wel, dat
Celebes, zooals alle andere eilanden van den
Archipel, in zijn geheel tot het Maleische floragebied behoort. Zie PLANTENGROEL
Voor de dierenwereld zie men FAUNA.
Van cultuurproducten voor de Europeesche
markt is op Celebes nog zoo goed als geen sprake;
vermelding verdienen alleen koffie, koffo zie ald.
en vooral copra. Van de boschproducten verdienen
allereerst damar (M.-C lebes) en rotan (golf van
Tomini) vermelding. Heel Celebes 'evert thans
jaarlijks voor bijna 1 millioen gulden damar en
voor ruim 1 1/2 millioen gulden rotan.
Bruik bare houtsoorten heeft Celebes in overvloed, maar voor den uitvoer hebben ze nog
weinig beteekenis. Groote beteekenis heeft in de
binnenlanden de bast van verschillende boomen,
die met behulp van hamertjes tot foeja wordt
geklopt, waarvan men allerhande kleedingstukken maakt.
De rijstbouw wordt nog voor het grootste deel
op ladangs gedreven ; onder invloed van het
Gouvernement neemt echter de sawahbouw
gaandeweg toe. Als jachtwild verdienen herten
en wilde zwijnen vooral vermelding. Van de
huisdieren verdienen, behalve de karbouwen,
de overige runderen, de varkens, de kippen, de
honden (ook voor de jacht) en de katten vermelding. De talrijke meren leveren veel visch; behalve visch leveren de zeeen ook schildpad, tripang en pareloesters.
Nuttige mineralen. Hieraan is Celebes tot nog
toe niet rijk gebleken. In het N. zijn eenige mijnconcessies verleend voor het winnen van goud en
werd vroeger door de bevolking ook veel goud gewasschen (Mooeion, Bwool, Gorontalo, BolaangMongondou), de bekendste concessies zijn wel
Paleleh en Totok, terwijl in den laatsten tijd
Goeroepahi nog al van zich doet spreken (zie
verder bij GOUD). Ook in Midden-Celebes
schijnt hier en daar dit metaal en ook looderts
voor te komen. Van andere metalen zijn to noemen koper (o.a. bij Boekal, Noordarm), ijzer en
nikkel (in den peridotiet van den Zuidoostarm).
Reeds in 1909 wees de mijn-ingenieur E. C.
Abendanon bij zijn tochten door het Merengebied op geologische gronden de streek aan, waar
ten deele de aanwezigheid, ten deele de waarschijnlijke aanwezigheid van ijzer- nikkel- en
chroomertsen was te verwachten,. Hoewel het
naijnwezen to Batavia daaraan orspronkelijk

geen beteekenis hechtte, werden in midden 1917
drie ingenieurs naar de streek ten 0. van Malili
gezonden,. die de nikkelverbindingen in exploiteerbare hoeveelheden on tegelijkertijd reusachtige velden van uitnemend ijzererts aantroffen;
de laatste onderzoekingen schijnen op een hoeveelheid van 1 milliard ton z. g, lateriet ijzererts to
wijzen. Het erts ligt vrijwel bloot aan de oppervlakte, zoodat het zeer eenvoudig, b. v. door
groote grijpemnaers, kan worden opgeschept.
De bedoeling is niet het erts uit to voeren, maar
dit zoo dicht mogelijk bij de vindplaats in
ruw-ijzergietelingen om te zetten; de benoodigde
energie wil men vinden door de Malili-rivier,
die over 3 K. M. een verval van 77 M. heeft, tot
het opwekken van electriciteit to gebruiken.
Kolen komen in den Zuidarm voor, doch over de
hoeveelheid is nog weinig bekend. Het zoeken
naar petroleum schijnt geen succes te hebben
opgeleverd.
Door het Ind. Gouvernenaent worden in de
laatste jaren stelselmatige mijnbouwkundige
opsporin gen in Z.- en M.-Celebes verricht,
waarvoor groote complexen zijn gereserveerd.
Voor bevolking en middelen van bestaan zie
men : MENADO, CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN (GOUVERNEMENT), en de
verschillende artikelen over landstreken, afdeelingen, onderafdeelingen en volksgroepen.

CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN (GODVERNEMENT). Oppervl. 128.478 K.M., of bijna
4 x de oppervl. van Nederland ; aantal in w. (ult.
1912): 1.968. 765 In 1. 1.808 Europ. 6.064 Chin.
818 Arab. en 5 andere Vr. Oosterl. D3 grondslag
van het Nederl. gezag in dit gewest is gevestigd
bij het Bongaaisch tractaat van 1667 (zie ald.).
Ingevolge dit contract verwierf de CJnapagnie
ook r chtstreeksch geb:ed op C 'le bes, nl. de landen
van of Boeloe-Boeloe tot aan Toratea en van daar
tot aan Bongaai. Dat rechtstreeksch gebied is,
meestentijds als gevolg van militaire expedities,
herhaaldelijk uitgebreid, en vormt thans na de
inlijving daarbij van Laikang (Ind. St b. 1908 no
253) en Gowa (Ind. SOb. 1910 no. 573) een afgerond geheel, omvattende het Z. W.lijk schiereiland van Celebes, gelegen ten Z. van Tanette en
Boni met den Spermunde-archipel, Saleier en
eenige andere eilanden. Dit gebied wordt aangeduid als het Gouv.gebied of het rechtstreeks bestuurd gebied van het gouv. C. on Ond.
Naar gelang van de verhouding tot het Ned.Ind. Gouvt. werden vroeger de .binnen de grenzen van dit gewest gelegen landen onderscheiden
in het rechtstreeksch gebied, de leenroerige en de
bondgenootschappelijke landen; thans na ons
militair optreden in 1905 en volgende jaren is er
geen sprake moor van bondgenootschappelijke
landen : alle zelfbesturende landschappen zijn
thans leenroerig; hun verhouding tot het Gouvernement is geregeld door de Korte Verklaring, behalve in Laiwoei, dat nog door een politiek contract aan het Gouvt. gebonden• is. Overal worden
de zelfbesturen bij de uitoefening van de bestuurstaak bijgestaan door een Eur. ambtenaar.
Het gouvernementsgebied is verdeeld in de
afdeelingen Makasser, Soenggoe, Minasa en
Bonthain; het gebied der zelf best. landschappen
is verdeeld in 5 afd. nl. Boni, Pare-Pare, Mandar,
Loewoe en 0.0 lebes.
CELEBES - ZEE wordt ingesloten door Borneo,
Celebes, de Sangir- on Talaud-eilanden on aan de
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N.ztde door Mindanao met den Soeloe-archipel.
Met 4900 M. werd in het midden door H.M. Siboga geen grond gelocid. De lijn van 100 vadem
loopt overal kort langs den wal en is er langs de
kust van Borneo het verst van verwijderd.
CERAMofSERAN.Land beschrijving.
Bland in de Banda-zee, ten noorden van Ambon
en de Oeliasers, tusschen 127° 50' en 130° 52' O.L.
en 2° 46' en 3° 51' Z.B. gelegen, en behoorende tot
de residentie Amboina. De grootte bedraagt ruim
17.152 K.M. De N.kust loopt hier en daar steil
in zee of en vormt ongeveer in het midden *van
het eiland een inham, als de baai van &Ionian of
Sawai (zie aldaar) bekend; aan de lagere Z.kust
worden drie groote baaien aangetroffen, die van
Piroe in het westen, de Elpapoetih-baai in het
midden en oostelijker die van Taloeti; aan de
N.O.kust zijn de baaien van Waroe Ing6las en
Boela de eenige, waar schepen kunnen ankeren.
De Z.W.punt bestaat uit een groot schiereiland,
Hoeamoeal of soms Klein-Ceram genoemd, dat
door een smalle landtong met het hoofdeiland is
verbonden.
In Midden-Ceram strekt zich tusschen de baai
van S616man of Sawai on die van Taloeti een
N.W.—Z. 0. gericht hooggebergte uit, dat in den
Pinaja 3010 M. bereikt. N.lijk hiervan vindt men
een aanzienlijke vlakte, waaruit slechts hier en
daar enkele heuvels oprijzen. Het veel lagere
bergland van West-Ceram is van zeer ingewikkelden bouw; men kon echter vaststellen, dat de
hoofdrichting der ± 1000 M. hooge kammen W.
—0. is. Enkele ruggen verheffen zich eenigerma.te boven dit middelgebergte. Ook in Oost-Ceram
vindt men slechts een laag bergland, dat in het
N. en 0. door heuvels omgeven wordt. Ten slotte
verheffen zich tusschen de Piroe- en Elpapoetihbaai, tusschen deze en de baai van Taloeti en ten
0. van doze laatste, drie kustgebergten, die door
laagten van het overige bergland gescheiden zijn.
Het bergland is grootendeels met dicht bosch begroeid; in de meer droge streken (vooral in de
vlakten) komt echter veel alang-alang voor.
Rivieren van eenig belang kunnen op Ceram
natuurlijk niet tot ontwikkeling komen. De voornaamste zijn de Roeata en de Tala, die in de Elpapoetih-baai uitstroomen, de Sapolewa, die haar
monding in de baai van S6leman heeft, en de Marsiman aan de Oostkust; zij zijn uitsluitend voor
kleine prauwen, veelal niet ver van de monding,
bevaarbaar. Wegen ontbreken geheel; de gel:wenschap van de kustbewoners met die van het binnenland heeft langs min of meer begaanbare voetpaden of langs de droge rivierbeddingen plaats en
tusschen de aan het strand gelegen negorijen
steeds over zee. Het klimaat is gezond, sommige moerassige en kuststreken uitgezonderd, en
de temperatuur wordt gematigd door de geregelde land- en zeewinden. De voornaamste voortbrengselen van Ceram zijn : sago, timmerhout,
muskaatnoten, damar en andere boschproducten.
Te Boela komt petroleum voor.
Be v o l k i n g. De oorspronkelijke bewoners
van Ceram, van welke de bergbewoners in het algemeen de onvermengde afstammelingen zijn,
worden dikwijls met den naam Alfoeren aangeduid. Ten onrechte, zie art. ALFOER. Zich zelven noemen zij nimmer aldus. Aan de kust vindt
men een zeer gemengde bevolking, afstamraelingen van de oorspronkelijke bewoners en Ternatanen, Boegineezen, Batjanners, Makassaren, Ma-
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leiers, Papoea's on z.;, bij hen vindt men dus niet
meer de zuivere lichaamskenmerken, noch de
kleeding, de zeden en gebruiken van den aorspronkelijken °crammer.
De bewoners van W. Ceram zijn krachtig gebouwd, van vrij groote lengte, met wilden oogopslag en fiere houding; de Midden-Cerammeris
zijn kleiner van gestalte en meer vredelievend
van voorkomen; terwijl de bewoners van 0. Ceram als zeer schuwe lieden van een vreesachtig
voorkomen worden beschreven ; met dit verschil
in voorkomen komt ook over het algemeen het
verschil in karakter overeen.
Het haar wordt bij de mannen lang gedragen,
om een ring van een klapperdop gewonden, waaromheen dan stevig de hoofddoek gewikkeld wordt
die dan verder bevestigd wordt met een riem of
band, bezet met schelpen en stukjes paarlmoer.
De kleeding bestaat voor de mannen alleen uit
den tjidako of schaamgordel van witte geklopte
boomschors, en een rooden hoofddoek, die slechts
bij enkele stammen uit ingevoerde bedrukte stof
vervaardigd is. Het bovenlichaam behangen met
kralensnoeren, diagonaalsgewijze over de borst
hangende, aan de uiteinden vaak versierd met
koperen schelletjes of porseleinschelpen; om den
bovenarm zwart en geel gekleurde, van riot gevlochten armbanden, of ringen van schildpad of
klapperdop; tusschen de armbanden neerhangende pluimen van klapperbladeren of aan reepjes
gesneden en gekleurde boombast.
Op Midden en W. Ceram (met uitzondering
van eenige kampong's) bestaat de kleeding der
vrouwen alleen uit een tjidako, op 0. Gram on in
de bedoelde kampong's een korte sarong; de tjidako der vrouwen bestaat uit een dun koord van
gevlochten bamboo of rotan, om den buik geknoopt,
waaraan een smalle strook van geklopte boom.
schors, die, tusschen de beenen doorgaande, voor
on achter aan den buikband bevestigd is; aan het
strand vertoonen de vrouwen zich tegenwoordig
niet meer alleen met dozen schaamgordel gekleed,
maar dragon er eon lendenlap overheen. Als sieraden dienen kralensnoeren, armbanden van koper, zilver, schildpad of schelpen; bij sommige
stammen ook enkelringen.
De huizen, alle op palen ± 1 1/2 of 2 M. boven
den grond, zijn in West-Ceram klein en elk bestemd voor slechts een gezin; in het 0.1ijk deel
zijn de huizen voor geheele familien of geslachten
bestemd, en bevatten soms tot 100 personen ; de
gehuwden hebben afzonderlijke kamertjes. In
W. Ceram staan (of stonden) de kampongs meestal op een bergrug of plateau. De kampongs aan
het strand zijn zeer geregeld aangelegd en waken
een netten indruk; de huizen staan er aan wegen
4 tot 6 M. breed on door levende of doode hagen
begrensd. De bailio of het vergaderhuis van het
dorp, vroeger eveneens in elk dorp aanwezig,
wordt thans, ten minste in de stranddorpen, bijna
overal gemist, of zij is zeer ♦ervallen, daar herstel of oprichting van nieuwe bailio's niet door
het Bestuur wordt toegestaan.
De bevolking, to schatten op ± 65.000 zielen,
is verdeeld in stammen of Oat', welke niet meer
elk in een afgezonderd gebied wonen, doch door
elkander; echter is in elken kring een stam de
heerschende— ifan latoe. Herhaaldelijk komt het
voor, dat stammen een vrienschapsbond met elkaar sluiten ; zij worden daardoor elkaars pita.
De stammen van W. Ceram hebben zich in
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ger tijden in twee groepen of afdeelingeningedeeld :
.de Oeli-siwa of Patasiwa en de Oeli-lima of Pata-lima; de eersten vormen de Ternate —de anderen de
Tidore-partij; respectievelijk zijn voor hen de getallen 9 (= siwa) en 5 (= lima) heilig. De PataBiwa wonen, in 't algemeen gesproken, in het W.
lijk deel, de Pata-lima in het Oostelijk .De Patasiwa worden nog weer onderverdeeld in Patasiwapoetih en Patasiwa-itate, aldus genoemd naar
het blauwzwarte tatoeage-teeken, dat de laatsten op de borst dragen als teeken dat ze lid zijn
van het Kakihan-verbond, een geheime vereeniging, waartoe destijds alle knapen der Patasiwaitam moesten toetreden, zoodra ze den huwbaren leeftijd bereikt hadden (zie KAKIHANVERBOND). Onder de Christenen en Mohammedanen zijn nog slechts enkelen in het geheim lid;
zij tatoeeeren zich niet moor.
Het huwelijk binnen den stam is in somm,ige
,streken verboden (exogamie), on komt tot stand
door de betaling van den bruidsschat, die ± f 50,
aan het strand gerniddeld f 150 is, en als koopsom
van het meisje is op to vatten. Het schijnt, dat
echter ook huwelijken in den stam on zelfs bij
voorkeur, gesloten worden. De positie van de
vrouw is tamelijk hoog, en haar behandeling door
den man over het algemeen goed.
De voornaamste middelen van bestaan zijn jacht
en aan het strand visscherij; land- of tuinbouw
beoefenen de inwoners als nevenbedrijf ; de landbouw op Ceram is nog geheel en al roofbouw, de
tuinen dienen gewoonlijk slechts voor een gewas;
de sago-palm, die den bewoner van Ceram zijn
voornaamste voedingsmiddel biedt, eischt geen
verzorging, on kom,t in ontzaglijk aantal op het
eiland voor. Op enkele plaatsen wordt uit de bladeren van den kajoepoetih- boom kajoepoetih-olie
gestookt; terwijl de vrouwen wel uit de amandels
van den kanari-boom een zeer fijne braadolie
verkrijgen door kneuzen on afkoken. De klappercultuur neemt onder pressie van het bestuur zeer
toe; een voorname bron van inkorasten voor de
bergbewoners is het verzamelen van damar,
waarvan vrij groote hoeveelheden worden uitgevoerd, vooral uit West-Ceram.
De nijverheid is ze3r onbeteekenend; woven,
timmeren, smeden en pottenbakken is bij de bergbewoners onbekend.
De feesten, waarvan de Cerammers buitengewone liefhebbers zijn, worden steeds opgeluisterd
door dansen, op de maat der tifa of trom.
Het bestuur onder de bergbewoners berustte
vroeger geheel op genealogischen grondslag; onder de stamhoofden, latoe, stonden de familiehoofden, kapala-soa; ook erkende de bevolking
van het binnenland wel een soort oppergezag van
de rneestal Mohammedaansche regenten (dorpshoofden) der stranddorpen. Dikwijls hadden de
maoewins of priesters van het kakihan-verbond
(zie aldaar) meer invloed. Langzamerhand wordt
het bestuur in de bergnegorijen op dezelfde least
geschoeid als dat in de stranddorpen, waar direct
onder de onderafdeelingshoofden (controleur of
gezaghebber bij het B. B. ) de negorij- of kamponghoofden staan met den titel van regent. De stamhoofden werden zoo mogelijk regent, de lagere
hoofden, die op den voorgrond traden, kapala soa.
De godsdienst bestaat vooral in het offeren aan
de booze geesten, die daardoor gunstig gestemd
moeten worden, en in de vereering der voorouders;
:ook is een Opperwezen bekend, Lahatalla ge-

noemd, klaarblijkelijk een verbastering van het
Arabische Allah ta'ala. Daar dit Opperwezen als
goede Geest wordt gedacht, worden er weinig offers aan gebracht, doch men roept het o.a. op OostCeram bij eedsaflegging aan. Een bijzonder groote
plaats wordt ingenomen door het pamali-stelsel
(systeem van verbodsbepalingen): bergen zijn
pamali, het maken van zout, zoomede het bouwen van steenen huizen is verboden ; ook bij sterfgevallen en ten aanzien van grond, die aan een
overledene behoord heeft, bestaan verschillende
verbodsbepalingen.
Er worden op Ceram vele talon of tongvallen
gesproken, volgens sommigen 35, zoodat dikwijls
twee negorijen, die dicht bij elkaar liggen, elkanders taal niet kunnen verstaan. Al daze talon of
dialecten zijn nog zeer weinig bekend. Uit hetgeen tot dusverre is medegedeeld, laat zich opmaken, dat zij het naast verwant zijn aan de landstalon van Ambon en omliggende eilanden.
G e s c h i e d e n i s. Voor de eerste aanrakingen met de 0.I.C. zie MOLUKKEN.
In 1904 werden troepen gelegerd to Piroe, later
nog to Lohia Tala, om door krachtig optreden onzerzijds on patrouillegangen de berg-heidenen van
West-Ceram daadwerkelijk aan ons gezag to onderwerpen.
In 1907 riep het Gouvernement de assistentresidentie Ceram in het leven, gevcrmd uit de bestuursressorten WEST-CERAM, WAHAI, AMAHAI,
WAROE EN CERAMLAOET, GORAM- EN WAT OEBELA- EILAN D EN.
Het verzet der bergheidenen ward door de miiitaire actie gedurende de jaren 1909 en 1910 volledig gebroken en sedert dien trad een toestand
van rust in.
Best u u r. Administratief is het eiland in
West Ceram
vier onderafdeelingen gesplitst :
bestaande uit het W.lijk deel van Ceram met de
eilanden Manipa, Kelang, Boano en omliggende
eilanden onder een officier der Landmacht to
Piroe ; Wahai, bestaande uit het N.lijk deel van
Midden Ceram, onder een controleur B. B., to
Wahai, wiens functies voorloopig door een officier worden waargenomen; Amahai, bestaande
uit het Z.lijk deel van Midden Ceram onder een
Gezaghebber to Amahai; en Oost-Ceram, Ceram
Laoet en (Foram, bestaande uit het O.lijk deel
van Ceram en de Ceramlaoet-, Matabela- en Goram eilanden onder een Gezaghebber met standplaats Geser, bijgestaan door een posthouder to
Kwaos. De Assistant- Resident van Ceram is to
Amahai gevestigd.
De sterkte der bevolking is nog zeer onzeker.
Na 1882, toen de eerste adm,inistratieve indeeling
plaats vond, zijn hieroratrent gegevens verzameld, die een totaal van ± 12.000 Christenen
(het meest in Amahei en Kairatoe) on van ±
16.000 Mohammedanen (vooral in Waroe) aanwijzen ; maar omtrent de heidenen, in het bijzonder die, welke het binnenland bewonen, loopen
de cijfers van 10.000 tot 60.000 uiteen.
Het bestuur wordt uitgeoefend door regenten
met de op de Ambonsche eilanden gebruikelijke
titels, of wel door plaatselijke hoofden, als la toe
en m a k a h i t i a a. Ten bate der Christenen
zijn aan de kusten eenige inlandsche scholen met
Araboneezen als onderwijzers opgericht, benevens
hulppredikers to Loki on Amahei geplaatst. Zoowel de bedoelde Christ. als de Mohamm. hob

ben zich stark met vreemdelingen vermengd.

CERAM-LAOET

StRANG-LAOL—CHERIBON.

CERAM-LAOET of SERANG-LAO. Eilanden:
groep ten Z.O. van het eiland Ceram gelegen,
tusechen 130° 50' en 131° 18' O.L. op ongeveer 3°
52' Z.B., waarvan de voornaamste Kefing , Glaser
of Glaser, Kiliwaroe en Ceram-laoet heeten en welke met de Goram- en Matabelagroepen in het
O.lijk gedeelte van het eiland Ceram de onderafd.
Oost-Ceram, Ceramlaoet en Goram der afd. Ceram, residentie Amboina vormen.
Als voornaamste voortbrengselen van den
grond worden opgegeven : sago, suikerriet, aardvruchten, kokosnoten en enkele houtsoorten. De
meeste negorijen liggen op de vlakten langs de
kust en zijn in den laatsten tijd regelmatiger aan.
gelegd ; ook aan het bouwen der huizen wordt
meer zorg besteed. Da bevolking bedraagt ongeveer 6000 zielen, die alien den Islam belijden en
getrouw de voorschriften van den profeet volgen,
ofschoon nog vele oude gebruiken zijn behouden.
Zij spreken dezelfde taal ale in Oost-Ceram en
staan onder hoofden met de titels van radja,
orang kaja, majoor en kapitan. Hoofdzakelijk
houden zij zich bezig met de vischvangst en voorts
met het vervaardigen van prauwen en het smeden van parangs, terwijl de vrouwen in het weven
van sarongs uitmunten. De smeden trekken in
hun kleine open prauwen met hun geheele gezin
ook naar andere eil. om hun beroep uit te oefenen
en komen tot zelfs op de Kei-eilanden. De handel
is grootendeels in handen van Boegineezen, Chineezen en Arabieren en onder de artikelen van
uitvoer bekleedt tripang de eerste plaats.
CERAM (ZEE VAN), (Pitt-passage) ligt beN.
Ceram, beZ. Misool en de Ombi-eilanden. De
grootste diepte vindt men beN. straat Manipa,
waar met 4820 M. geen grond werd gelood. Zie
ook art. ZEE.
CERIOPS CANDOLLEANA Roxb., fam. Rhizophoraceae. Bakau t6ngar; b. tingi Y (mA.L.),
Tingi (JA.v.). Lage boom uit de vloedbosschen
van de geheele oude wereld. De schors wordt op
vele plaatsen in het groot verzameld, en levert
het op Java bij de kainververij onmisbare Tingi.
CHARLES-LOUIS GEBERGTE. Bergketen in
het Z. van Nieuw-Guinea, zich van ongeveer 135°
O.L. in O.lijke richting uitstrekkende en verder
O.waarts overgaande in het zoogenaamde Sneeuwgebergte. Het gebergte werd aldus genoemd door
den ontdekkings-reiziger Dumont d'Urville, die
het in 1839 uit zee waarnam. Het heeft toppen
van 1600 — 2700M. hoogte.
CHASTELEIN (CORNELIS). Geb. te Amsterdam 1657, ging hij 1675 naar Batavia als boekhouder, werd er in 1682 „grootwinkelier" der
0. I. C. en in 1691 tweede opperkoopman des
Kasteels; leefde van 1691-1705 ambteloos, werd
dat jaar Raad Extraordinair, in 1708 Raad Ordinair, overl. 1714.
Bij testament liet hij zijn land boven Noordwijk aan zijn twee „mixtiese" dochters Maria en
Catharina, bij twee Balische slavinnen verwekt;
zijn land Depok aan al zijn vrijgelaten „christen
slaven en slavinnen benevens hare kinderen en
kindskinderen"; en al het verdere (dus ook S6ringsin) aan zijn noon Anthony (die echter reeds
stierf begin 1715). Zie DEPOK.
Behalve door zijn schenking van Depok ,als
een voor ons Indio unieke daad van Christelijken
zin, leeft Chastelein geestelijk voort door zijn geschrift van 1705: „Invallende Gedagten ende
aanmerkingen over Colonien Ende wat men
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tegenwoordig tot bevoordering van dezelve vooreerst zoude kunnen aanvangen to doen", zijnde
een ethisch manifest tegen de koopmans-politiek
der 0. I. C., zonder eenige overdrijving, integendeel rustig-praktisch, opgesteld.
CHATIB (K5tib.). Zie MOSKEEPERSONEEL.
CHAVICA. Zie PIPER.
CHERIBON(verkeerde, maar door langdurig
gebruik geijkte, en ook internationaal geworden
spelling, die volgens de afleiding behoort to zijn
TJIREBON). Gewest aan de N.kust van Java
gelegen en het meest O.lijke van West-Java.
Lan d be sc hr ij v i n g. Het gewest heeft
een oppervlak van 6790 K..Ms., en had ult. 1905
een bevolking van 1.700.000 zielen w.o. 1200 Ell.
ropeanen, 23.000 Chineezen, 2900 Arabieren on
andere vreemde Oosterlingen. In de Z.lijke helft
der res. wordt Soendaneesch, in de N.lijke helft een
verbasterd Javaansch in drie dialecten gesproken.
Het gewest bestaat langs de kust nit laagvlakte,
in 't Z. uit bergland. De laagvlakte heeft een geheel ander karakter bewesten on beoosten de Tji
Manoek. In 't W. wordt zij ingenomen door de
groote particuliere landen Kandanghauer en Indramajoe West, resp. 182.000 en 75.000 bouws
groot en elk met ongeveer 85.000 bewoners, die
in 1910 van de eigenaren zijn teruggekocht, ieder
voor f 31/s millioen. Van beide landen word veel
rijst uitgevoerd, hoewel zij grootendeels door
moeras en wildernis zijn ingenomen. Beoosten de
Tji Manoek vormt de vlakte den groot rijstland,
door een groot irrigatiewerk van bevloeiingswater voorzien.
Hoog verrijst uit de vlakte de fraaie vulkaankegel van den meer dan 3000 M. hoogen Gg. Tj5rimai (zie aldaar). Ten W. en 0. daarvan vormen
zijn uitwerpselen vruchtbare, golvende heuvellanden, de O.lijke afvloeiend naar de Tji Losari.
Z.waarts grenzen deze landen aan den W.vleugel
van het Midden-Java'sche ketengebergte, bestaande uit smalle, steilwandige ketens, gescheiden door lengtedalen, waarin sawahs en dorpen
gelegen zijn. Aan gene zijde der Z.lijkste, hoogste
ketenen ligt het plateau van Rontja, dat afhelt
naar de Tji-Tandoewi. Bewesten dat hooglandje
liggen nog twee vulkaanruinen, de Sawal (1760
M.) en de Tjakraboewana (1720 M.), de laatst,e
op de grens met de Preanger, die verder O.waarts
door de op dozen berg ontspringende Tji Tandoewi gevormd wordt.
Het gewest wordt administratief verdeeld in de
afdeelingen Indramajoe, Cheribon, Madjal6ngka,
en Koeningan.
In 1912 is de spoorweg Tjikampek-Cheribon
geopend, die de hoofdplaats in gemakkelijke verbinding met Batavia heeft gebracht, terwijl op 1
Januari 1916 van de nieuwe lijn Cheribon-liroja
het gedeelte van Cheribon naar Kotanggoengan
in Pelalongan is geopend. De spoorweg BataviaTjilatjap doorsnijdt voor een klein deel het uiterste Z.lijk gedeelte van dit gewest, on heeft een
station to Tjiamis. Een stoomtram verbindt de
hoofdplaats Cheribon 0.waarts over regal en
Pokalongan met Semarang on N.waarts metKadipaten, gelegen aan de grens der PreangerRegentschappen. Verder heeft men n og eon stoom tram aangelegd van het station Djatibarang (lijn
TjikampOk-Cheribon) naar Indramajoe. Tot het
gewest behoort het Boompjes-eiland (zie aldaar)
of Poeloe Rakit.
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Ge schie d en i s. De rol, door Cheribon in
den Hindoetijd gespeeld, is van weinig beteekenis, de voornaamste overblijfselen zijn de beschreven steenen van Kawali en een verzameling bronzen beelden en z. te 'Maga. Later ontstond uit de
nederzetting van een Arabier onder handeldrijvende Javanen, gevestigd langs de N.kust der
tegen woordige residentie Cheribon, een Moslemmho gemeente, van welke wij mogen aannemen,
dat zij zich spoedig uitbreidde. Deze Arabier,
Sjeikh Noeroe'ddin Ibrahim Ibn Maulana Israil
genaamd, ook wel Soenan Goenoeng-Djati geheeten, was de stamvader van een geslacht van
ijveraars voor de verbreiding van den Islam en
het is niet onwaarschijnlijk, dat het een zijner
zonen, Hasanoe'ddin was, die omstreeks 1527 de
ontluikende handelsstad Bantam voor den Islam
veroverde en de stichter werd der Moh, dynastie,
welke over Noord-Bantam en de kusten van ZuidSumatra heeft geheerscht. Terwijl de handelsplaats Cheribon onbeduidend bleef, kreeg Bantam, vooral na de bezoeken van Nederlandsehe
en Engelsche kooplieden na 1596, meer beteekenis. Cheribon werd in 1625 of reeds vroeger leenplichtig aan Mataram, in 1632 feitelijk vazal.
Gedurende den oorlog met Bantam werd Cheribon in 1680 door troepen, daartoe van Batavia
afgezonden, bezet. De drie toen regeerende vorstenzonen sloten daarop, 4 Januari 1681, een
contract met de Indische regeering, dat tot in 't
begin der 19e eeuw in de hoofdzaken goon verandering meer heeft ondergaan. Bit contract hield
ook de vreemde bepaling in : de prinsen blijven,
onverminderd de vriendschap met de Compagnie,
de trouwe bondgenooten van den Soenan van
Mataram. Bij het contract, met den nieuwen
beschermeling der Compagnie (Poeg6r of Pakoeboewaina I van Mataram) gesloten, erkende
deze dat de landen, prinsen en volkeren van
Cheribon waren vrije landen, etc., waarop hij
noch zijn opvolgers in 't minste te pretendeeren
hadden (1705).
De Sultanslanden van Cheribon, beslaande
de landen Kandanghauer en Indramajoe, en de
tegen w. regentschappen Cheribon, 1VIadjalon.gka
en Koeningan, hebben weer dan eenig gedeelte
van Java geleden onder den druk van de zware
eischen, waartoe de Indische regeering zich ingevolge het contract van 1681 gerechtigd achtte en
die onder het bedorven bestuur der Compagnie
nog ten behoove harer dienaren werden verzwaard. Heerendiensten werden gevorderd, zelfs
ten behoove van werkzaamheden op de hoofdplaats Batavia. Op groote schaal werden verder
desa's aan Chineezen verhuurd, wat in zich sloot
de beschikking over den tijd en den bouwgrond
der bevolking door onbarmhartige pachters.
Weldra zaten de Chineezen overal. Het yolk,
bovenmate gedrukt, kwam bij een slechten oogst
aan den rand van hongersnood; een gedeelte
daarvan ging dan aan 't rooven en maakte data.
mee het rustig gedeelte der bevolking 't leven nog
meer bezwarend. Gebrek aan gezond voedsel deed
bij de massa volksziekten ontstaan, die een enkele maal bij de ouderwetsche pest worden vergeleken. Eindelijk kwam het yolk van Cheribon in
opstand onder een partijhoofd, Mirsa genaamd ;
de opstand, gericht in de eerste plaats tegen de
Chineezen, maar ook tegen het bestuur der Sultans en dat der Compagnie, werd anderdrukt
(1788). Maar reeds in 1793 werd het yolk weder

onrustig; het maakte plaatselijk opstand in 1795
en algemeen in 1802, terwijl de zwakke Indische
regeering van dien tijd buiten staat was dien gewapenderhand to onderdrukken. Eindelijk slaagde daarin de Gouverneur van Java's N.O.kust,
Nicolaas Engelhard, hoofdzakelijk door overreding. De leiders der beweging, Sidoeng,
Soewasa en anderen, kwamen in onderwerping
(1806). Als gevolg van de toezeggingen van Engelhard en de latere maatregelen van Daendels
werd aan de Chineezen het verblijf in het binnenland ontzegd, de verhuur van desa's en ook het
nemen van pandelingen verboden. De contingenten werden beperkt tot de heffing van een vaste
hoeveelheid rijst en de opbrengst van een vaste
som geld door de Sultans. De leverantien werden
beperkt tot die der koffie en der kapas. Maar daar
de som der lasten niet verminderde, bleef, hoewel
geleidelijk afnemende, het verzet voortduren.
Tot de grieven van het yolk had ook behoord het
op zijde schuiven in de regeering van het huis
Anom (1798) van den oudsten zoon, uit een gelijkgradige vrouw geboren en Kanoman geheeten.
Aan den wensch van het yolk, dat het geheele
sultansbestuur mocht worden afgeschaft, al vroeger geuit in 1768 en met nadruk herhaald in 1806,
voldeed Daendels gedeeltelijk door de macht der
Sultans te besnoeien, hen terugbrengende tot
ambtenaren van den koning van Holland, in alley
den resident ondergeschikt. De daaropvolgende
Engelsche regeering voldeed aan dien wensch geheel, door de beide Sultans in 1813 en 1815 te
pen sionneeren.
De invoering van het zoogenaamde stelsel der
cultures leidde in 't laatst van 1830 in de regentschappen Cheribon en Madjalengka tot verzet
der bevolking. In 1844 en 1848, toen in verscheidene gedeelten van Java het rijstgewas niet
slaagde, heerschte in Cheribon hongersnood. De
bevolking echter bleef na 1818, — het op zich
zelf staande geval 1830 uitgezonderd, rustig, — in
scherpe tegenstelling met hetgeen vroeger was
gebeurd.
CHERIBON. De afd. Cheribon bestaat uit de
regentschappen Cheribon on Koeningan en vormt
het O.lijk deel van het gewest van dien naam; ze
wordt grootendeels gevormd door de N.liike en
O.lijke hellingen en uitloopers van den TArimai,
die zich verheft op de W.lijke grens van die afdeeling, waar zij met de afdeeling Madjalengka
samenkOmt, en uit het alluvium van de van dien
berg stroomende rivieren. Zij heeft een oppervlakte van 1285 K.M., en is verdeeld in vier contrede-afdeelingen on twaalf districten, met name
Cheribon, Mandirantjan, Bober, Sindanglaoet,
Losari, Ploerctbon,, Gogosik-lor, Palimanan, Koeningan, Kadoegode, Loerahgoeng en Tjiawigebang, waarvan de drie eerste de contrOle-afdeeling Cheribon, de beide volgende de controleafdeeling Sindanglaoet, de drie daarop volgende de
contr8le-afdeeling Ploembon on de vier laatste de
contr8le-afdeeling Koeningan vornaen. De grond
is zeer vruchtbaar, zoodat daarop al spoedig een
aantal suikerfabrieken verrezen, en het Cheribonsche suikerriet geruimen tijd een uitstekenden naam had. De afdeeling telde in 1905 827.000
bewoners, nl. 604.000 uit het regentschap Cheribon en 223.000 uit het regentschap Koeningan.
Onder de inwoners van het regentschap Cheribon
waren 850 Eur., 11.700 Chin., 1500 Arab., 170
andere vreemde Oosterlingen. Voor het regent-
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schap Koeningan zie op dien naam.
CHERIBON. Hoofdpl. van gelijkn. gewest, afd.
regentschap en distr. Gelegen aan het Noorderstrand van Java, heeft deze plaats een door het
beloop der kust in den W. moesson veilige open
reede. De plaats zelve is zeer oud en vertoont in
een gedeelte van haar bouworde — nauwe en onregelmatige wegen, en morsige, bekrompen Europeesclie, Chineesche en Arabische wijken —
daarvan de duidelijkste sporen ; zij is dan ook zeer
ongezond. De ongezondheid van de plaats is ook
oorzaak, dat het residentiehuis gebouwd is op
3 K.M. afstands beN. de stad, nabij de desa
Tan gkil; men heeft vandaar een praehtig uitzicht
op den Tjerimai; het is door een prachtige tame,
rindelaan met de zee verbonden.
In de op 4 K.M. ten N. van de hoofdplaats ge.
legene desa Astana vindt men op een kleinen heuvel vlak aan het strand de beroemde Goenoeng
Djati (zie aldaar), het graf van Cheribon's stichter, Sjeikh Ibn Maulana.
De afstammelingen der oude Sultans van Cheribon, de Sultan Sepoeh en de Sultan Anom,
hebben ieder hun afzonderlijken kraton, waarvan
die van eerstgenoemde de voornaamste is; de an.
dere is kleiner maar op dezelfde wijze ingericht ;
bij den eersten kraton behoort ook nog een
kunstmatig grotwerk, „Soenjarage" genaamd,
wat een liefhebberij van bijna alle Indische vorsten schijnt te zijn.
De belangrijke uitvoer van suiker en thee en de
aanwezigheid van een groot aantal Chineezen,
Arabieren en andere vreemde Oosterlingen, die
rich hoofdzakelijk met den handel en kleine industrieon bezig houden, geven aan de hoofdplaats
een levendig en na de in de latere Jaren aangebrachte verbeteringen en verfraaiingen, een welvarend aanzien.
Bij de laatste volkstelling (einde 1905) telde zij
23.500 inwoners, waaronder 500 Europeanen,
3100 Chineezen, 1100 Arabieren en 100 andere
vreemde Oosterlingen. Zie voor de spoor-en tramwegverbindingen onder CHERIBON gewest.

CHINEESCHE ZAKEN (AMBTENAAR VOOR).
De betrekking van „tolk voor de Chineesche taal"
werd ingesteld in 1860, in welk jaar voor het eerst
eenige Europeesche ambtenaren met dien titel in
dienst werden gesteld. In 1863 kwam een Instructie tot stand, waarbij hun werkkring werd
omschreven.
Het resultaat van de instructie van 1863 was
niet gunstig. Wij1 de tolken niet als adviseurs
werden beschouwd, kwam het slechts bij uitzondering voor, dat zij door het bestuur werden geraadpleegd. Deze onbevredigende toestand leidde
ten slotte in 1895 tot het Koninklijk besluit in
Ind. Stb. no. 135 (gewijzigd bij Ind. Stb.1906, no.
476 en 1912 no. 245), waarbij de werkkring, de
formatie, de titulatuur, de opleiding en de inkonisten van de „ambtenaren voor Chineesche
Zaken", zooals de tolken in den vervolge zouden
worden genoemd, organiek zijn geregeld.
Hoewel hierbij het karakter van adviseur op
den voorgrond is geplaatst en dat van tolk en
translateur weer naar achteren werd geschoven,
heeft ook deze regeling niet voldaan. Een betere
en vooral meer stelselmatige behandeling der
Chineesche aangelegenheden wordt — vooral ook
in verband met de in de laatste jaren meer en
meer tot uiting gekomen sociale en politieke strevingen onder de Chineesche . bevolkingsgroep in
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India verwacht van een te Batavia te vestigen
„kantoor voor Chineesche Zaken", als een centraal punt van voorlichting dat het geheel kan
overzien, staande onder het Departement van
Binnenlandsch Bestuur on bestaande uit een adviseur, tevens hoofd van den dienst, ambtenaren
voor Chineesche Zaken volgens een telken jars
bij de begrooting to regelen aantal en het noodige
kantoor- en verder ondergeschikt personeel. To

zoodanige organisatie is overgegaan bij het Reglement, vastgesteld bij Ind. Stb. 1916, no. 377,
nadat de eerste drie artikelen van het meergenoemd besluit van 1895 waren ingetrokken. De
,

werkkring van het kantoor zal omvatten in den
ruimsten zin alle aangelegenheden, welke de Chineezen in N.I. betreffen of waarbij dezen betrokken zijn. Het ligt in de bedoeling nieuwe opleidin gsregelen voor de ambtenaren voor Chineesche
zaken in het leven to roepen.
CHINEESCHE ZEE. Het Z.lijk gedeelte der
eigenlijke Chineesche zee, tusschen Malaka on den
Riouw- en Lingga-archipel, Banka en Billiton
met omliggende eilanden en Borneo, staat door
straat Banka, de Gasparstraten en straat Karimata in verbinding met de Java-zee. Zie ZEN.
CHINEEZEN. Onder dezen naam verstaat men
in onze kolonien zoowel de volbloed Chineezen,
in China geboren, die als emigranten in Ned. Indie zijn gekomen, als de in Ned. Indio geboren, at
dan niet met inlandsch bloed vermengde afstammelingen daarvan. De eersten worden gewoonlijk
„sin - kh'ehs" (lett. „nieuwe gasten") meestal geschreven „sinkeh8", de tweeden „pb.anakans" genoemd.
Op Java zijn de „p6ranakans" verreweg het
talrijkste, op de Buitenbezittingen de „sin-kh'ehs.
Hoewel het in de laatste jaren wel iets veelvuldiger is voorgekomen, verlaten de Chineesche vrouwen der naar Indio komende emigranten zelden
China, en de „peranakans", op zeer weinige uitzonderi-ngen na, zijn dan ook geboren of uit zuiver inlandsche vrouwen, 6f, veel vaker, uit vrouwen van gemengd Chineesch en Inlandsch bloed.
De „sin-kh'eh" is over het algemeen fysiek krachtiger dan de „pOranakan".
De hoofdaanleiding tot de emigratie is geweest,
en is ook nog steeds, de in China heerschende armoede, die samenhing met de onveiligheid aldaar
van kapitaalbezit, en ook met de daarmede in
verband staande onmogelijkheid om op eenigszins uitgebreiden voet ondernemingen van industrieelen aard to exploiteeren. Het aanbod van
werk overtreft in hooge mate de vraag, zoodat de
arbeidsloonen zeer laag zijn. De emigranten, naar
Ned. Indio trekkend, behooren uit den aard der
zaak tot de paupers der allerlaagste klassen.
Verreweg het grootste deel der „pOranakans"
op Java bestaat uit Fuhkien-(Hokkien)-Chineezen, en ook in den Riouw-Lingga archipel en de
meeste handelsplaatsen van beteekenis op de
Buitenbezittingen zijn zij grooter in aantal dan
hun rasgenooten uit andere streken van China. —
Onder deze laatsten zijn het voornaamste element
de Hakka's of „Kh'ehs", hoofdzakelijk afkomstig uit het departement Kia Ying, in 't N. der
Canton-provin cies, maar ook uit de N.lijk daaraan grenzende departementen Ting Chow en
Loeng Yen, die echter tot het Z.W.lijk deel der
Fuhkien provincie behooren. De Hakka's emigreeren vooral naar de Westerafdeeling van Borneo, naar Deli, Banka en Billiton. In de laatste
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jaren is hoe langer hoe meer de emigratie van
Hakka's, en ook van Chineezen uit verschillende
departe men ten der Canton -pro vin cie naar Java
toegenomen, waar ze als smeden, timmerlieden,
ineubelmakers enz. en als werklieden bij bazen in
dienst treden. Ten onrechte worden deze elementen steeds als „Macaoers" aangeduid, daar er
slechts een kleine minderheid Chineezen uit Macao onder is.
Vermelden wij verder nog de emigranten uit
het departement Chao Chow (of : Tio Tsioe) en de
W.lijk daarvan liggende kustdistrieten Hai Fung
en Luh-Fung, in onze kolonien veelal bekend
als „Tio Tsioe", ook wel als Swatow-Chineezen;
zij worden ook wel Hok-Lo's genaamd. Vooral
in de W.-afd. van Borneo, op Deli, en op Billiton
zijn deze Hok-Lo's zeer sterk vertegenwoordigd.
Handel was voor de Chineezen in onze kolonien steeds het hoofdmiddel van bestaan. Met
de Arabieren zijn zij de onmisbare tusschenhandelaars, die de goederen, door den Europeeschen groothandel geimporteerd, bij de inlandsche bevolking slijten. De handel in lijnwaden is wel de voornaamste hiervan. In verschillende havenplaatsen bestaat ook een belangrijke handel op China, Singapore en Achter-

Indie.
Vroeger, toen de pachten nog overal bestonden, waren het vooral de Chineezen, die optraden
als pachters van het recht tot verkoop van opium
in het klein, van het recht tot het houden van
pandhuizen, van dobbeltafels, enz. enz. Paraculiere landerijen van Chineezen vindt men
vooral in de residentie Batavia, in de Ommelanden,
frang6rang en Meester Cornelis; ook exploiteeren
op vele plaatsen van Java met goed gevolg Chineezen eenige hun toebehoorende suikerfabrieken.
Als aannemers van groote leveranties hebben
Chineezen zich in onze kolonien ook steeds onderscheiden.
Ondanks het felt, dat de Chineesche p6ranakanbevolking in onze kolonien, vooral die op
Java, voor 't grootste deel is voortgekomen uit
voorouders, die van geslacht tot geslacht inlandsch bloed in zich opnamen, heeft zij toch
haar echt Chineesche karakter bijna geheel
behouden en is nooit in die inlandscha bevolking opgegaan; zij heeft zich wel met
de inlandsche bevolking vermengd maar Piet
vereenigd. Nooit is het voorgekomen, dat
een Chinees op Java met een Inlandsche
vrouw, ale ware deze een gelijke, die voor hoofdvrouw in aanmerking kon komen, wettig is gehuwd. Op Java hebben de pe5ranakans ook steeds
contracten met Europeanen vermeden, die een
doorloopenden staat van ondergeschiktheid, verhouding van dienaar tot meester, medebrengen,
zooals b. v. bij huisbedienden.
Een van de sterkste karaktertrekken der Chineezen in Ned. Indio is altijd geweest hun eerbiedig vasthouden aan hun voorvaderlijke godsdienstige en sociale zeden en gebruiken. Hun
familieleven is daardoor bijna geheel en al het
familieleven van China gebleven. Voor een kort
begrip van de Chineesche familie, zooals die op
godsdienstig wijsgeerige gronden berust, zie men
de groote Encycl. van N.-I.
Met de groote opleving en verandering in China
ging, van of 1900, samen eon reeks veranderingen
in onze kolonien, die de positie der Chineezen
aldaar aanmerkelijk naoesten wijzigen : afschaf-

fing van opiumpacht en pandhuispacht, oprichting van landbouw-credietbanken enz. Het toentertijd vigeerende passenstelsel belemmerde
de beweging der Chineezen en dus ook hun concurrentie met de andere rassen.
Het merkwaardige verschijnsel heeft zich toen
voorgedaan, dat de herleving en hervorming van
China zelf een zoo sterke reactie had op de Chineezen in onze kolonien zoowel sin-kh'ehs ale
p6ranakans dat deze zich opeens een met China begonnen to voelen en er een nationaal bewustzijn onder hen ontwaakte, terwijl vroeger
de Chinees enkel een band met het dorp of de
stad, hoogstens het district van zijn vaderen
voelde maar niet met het rijk China ale eon geheel.Onder den invloedvan die opleving in China,
en van Chineesche hervormers uit China, die
de Chineezen in onze kolonien bezochten en hun
de moderne ideeen verkondigden, en geleerd
door 't voorbeeld van Japan, begon het Chineesche element in Ned. Indio opeens tot het besef
to komen van de mindere sociale en rechtspositie
waarin het verkeerde, maar waarover het vroeger
niet, of zeer zwak, geklaagd had.
De onder de Chineezen opkomende grieven
kunnen tot de volgende categorieen worden teruggebracht :
I. Onvoldoende voorziening van gouvernementswege in voor Chineezen bruikbaar en nuttig
onderwijs;
II. Ben rechtstoestand, die ook de raeer gegoeden en beschaafden aan glijkstelling met inlanders onderwerpt waar het de strafwet betreft;
III. Beleranaering hunner vrijheid van beweging door het passen- en wijkenstelsel.
Voor het onderwijs van het Chineesche kind
werd vroeger niets gedaan. De term „inlandeche bevolking" in Art. 128 van het Regeeringsreglement, dat den Gouverneur-Generaal opdraagt voor het oprichten van scholen der inlandsche bevolking to zorgen, word geacht niet
de met haar gelijkgestelde Chineesche bevolking
to omvatten, zoodat de toegang voor Chin. kinderen, zoowel op de Inl. als op de Europ. scholen,
zeer bezwaarlijk was.
Ben der allereerste maatregelen van de Chineezen, die naar hervorming en meerderwaardigheid
streefden en die den stoot gaven tot wat later
algemeen „de Jong-Chineesche Beweging" in
onze kolonien is genoemd, was het oprichten van
particuliere Chineesche lagere scholen, naar het
moderne model, zooals die in China in den laatsten tijd waren opgericht. Er werden, eerst bier
en daar, later over geheel Java en de Buitenbezittingen, schoolvereenigingen opgericht — de
eerste in 1900 to Batavia —, meestal „Tiong Hwa
Hwee Kwan" genaamd — die, uit eigen middelen, bijdragen en contributies, particuliere
Chineesche scholen oprichtten waar ook naeisjes
werden toegelaten, en waar word les gegeven in
het z.g. „MandarijnChineesch", tot nu toe de
officieele taal der ambtenaren en geleerden.
Binnen enkele jaren verrezen deze „Tiong Hwa
Hwee Kwan" scholen over den ganschen Archipel, en telden weldra duizenden leerlingen on
honderden onderwijzers. Deze onderwijzers, alien
uit China, en van wie een deel in Japan, enkelen
zelfs in Amerika gestudeerd hadden, vormden
een nieuw element, dat tot de verspreiding der
moderne ideeen veal bijdroeg.
Volgens de laatst verschenen statistiek waren
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er 442 dezer particuliere Chin. scholen in N. L,
met 19.636 leerlingen en 858, meest uit China gekomen, onderwijzers. Alle schoolvereenigingen
hebben zich tot eon algemeenen bond vereenigd.
Het doe! van 't onderwijs is niet alleen om de
leerlingen voor verdere opleiding in N. I. geschikt to waken, maar ook om hun den weg to
wijzen naar een carriere in China.
In het jaar 1901 werden in Ned.-India door de
Chineezen z.g.- Chineesche Handelsvereenigingen, „Siang Hwee" of „Siang Boo" geheeten,
opgericht, overeenkomende met dergelijke vereenigingen in China, die aldaar onder het Ministerie van Handel ressorteeren. Te constateeren
valt, dat langzamerhand de Chineesche bevolking meer steun is gaan zoeken bij en meer is gaan
opzien tot de besturen dezer „Siang Hwee's"
dan tot de door de Regeering over haar aangestelde Chineesche hoofden. Het aanzien dier
hoofden, en ook de ambitie om tot dit ambt to
worden benoemd, zijn gedaald, naarmate de
invloed der „Siang Hwee" toenam. Genoemd
mogen hier ook worden andere vereenigingen,
en wel van de uiterste ultra-moderns richting,
van de Chineezengroepen, die zich het allermeeste
van het oude afkeeren, en de moderns begrippen
tot in hun alleruiterste consequentie willen doorzetten, nl. de zoogenaamde „Soe Po Sia" (lett.
Boeken en Couranten Clubs).
De invloed dezer Jong-Chineesche beweging en
haar vereenigings-streven is niet zonder invloed
gebleven op de houding der Ned. Ind. Regeering,
die zich aan de veranderde tijdsomstandigheden
en hare behoeften wist aan to passen.
Onder de door de Ned.-India Regeering aangebrachte hervormingen en nieuwe instellingen
ten opzichte der Chineesche bevolking zijn als
de gewichtigste op to noemen de volgende :
Ten opzichte van het onderwijs, behalve afschaffing der genoemde beperkende bepalingen,
in 1908, de oprichting der Hollandsch-Chineesche
scholen. Deze zijn ingericht op den voet der Europeesche lagers scholen, het Europeesch schoolreglement is op haar toepasselijk, het voertuig is
de Nederlandsche taal, en het onderwijs wordt
gegeven door onderwijzers van het openbaar
Europeesch onderwijs.
Op ultimo 1914 waren er 27 Hollandsch-Chineesche Scholen. met 5203 leerlingen.
Ten opzichte van den rechtstoestand : de
hervorming van de politie-rechtspraak. Zie
het art. LANDRECHTER.
Ten aanzien van het passen- en wijkenstelsel
werden in 1910 nieuwe bepalingen in het leven
geroepen, die er reeds zeer veel het drukkende
aan ontnamen. In 1917 werd het passenstelsel
voor Java en Madoera geheel afgeschaft, in 1918
eveneens in hoofdzaak voor de Buitenbezittingen met uitzondering van Atjeh en Banka. Ook
de verplichting in een bepaalde wijk to wonen is
zeer verminderd. De in 1910 afgekondigde wet,
regelende het Ned. onderdaanschap, gegrond op
het z.g. „Jus soli", verklaart dus tot Nederlandsche onderdanen alle op Ned.Indische grondgebied geboren Chineezen. Alle z.g. „peranakans"
werden dientengevolge Nederlandsche onderdanen en ook alle uit „Sin-kh'eh" waders in
onze kolonion geboren Chineezen.
Eindelijk is, bij Ind. Stb. 1917, no. 29 voor de
Chin. in N. I. een Burger!. en Handelsrecht ingevoerd, geheel op Europ. leest geschoeid, behou-
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dens het instituut der adoptie. In,verband daarmede is bij Stb. no. 30 van datzelfde jaar een
Burger!. Stand voor de Chin. bevolking ingevoerd.
Daardoor vervallen voor de wet vanzelf alle
Chineesche zeden, wetter en gebruiken, die dan
nog maar een historische beteekenis zullen behouden.
Wel is wear is er nog een aanzienlijk deel
Chineezen, dat conservatief aan de oude zeden en
gebruiken vasthoudt, maar een even aanzienlijk
deel is reeds z•56 gemoderniseerd, dat het rijp is
voor meer Westersche wetgeving en, vooral door
het onderwijs, gaat de ontwikkeling steeds door.
CHIRURGIJN- of DOKTERVISSCHEN (Acantharidae) hebben dezen naam to danken aan het
bezit van een scherpen lancetvormigen stekel aan
weerszijden van den staart. Nauw verwant zijn de
Ledervisschen, geslacht Teathis of Amphacantus.
CINCHONA. Zie KINA.
CINNAMOMUM BURMANNI Bl., fam. Lauraceae. Kajoe Manis (MAL. ), KOningar (Jey.), Kinmis (sown.). Kleine boom van den Maleischen
Archipel en van China. Op Java wordt het hoot
wel gebruikt; overigens is de schors algemeen
als kaneel in gebruik, en als naedicijn.
CINNAMOMUM CAMPHORA Nees, fam. Lanraceae. Boom vanFormosa, levert de KAMFER
(zie aldaar) of KAPOER BAROS.
CINNAMOMUM PARTHENOXYLON Meissn.,
fam. Lauraceae. Vrij groote boom; de halfrijpe
vruchtnapjes staan in de lnl. geneesk. bekend ale
Boengalawang.
CINNAMOMUM ZEYLANICUM Nees, fam.
Lauraceae. Kajoe manic, (MAL. ), KOnin gar (JA.v.),
Kiamis (soEND.). Heester, de stamplant van de
Ceylon-kaneel, welke laatste, behalve als genotmiddel, in Nederlandsch-India een veelzijdige
geneeskundige toepassing vindt. Zie KANEEL.
CITROEN. Zie CITRUS.
CITRULLUS VULGARIS Schrad., fam. Cucurbitaceae. MOndikai of KemOndikai (MAL.), SOmangka (JA.v.), Samangka (soEND.). Bekende
klimplant, uit Afrika afkomstig, overal tusschen
de keerkringen gekweekt en vaak verwilderd. De
groote vruchten, de watermeloenen, worden om
het sappige, roods vruchtvleesch veel gegeten.
CITRUS, fam. Butaceae. Limau (DEAL. ), Djerook (MAL., JAV., SOEND.). Algemeene naam voor
de verschillende soorten en varieteiten van het
geslacht Citrus, waarvan er sommige in het
wild gevonden de meeste echter in Nederl. Indio
gekweekt worden. De voornaamste soorten zijn :
C. Aurantium, waarvan 2 bekende vormen, de
echte C. Aur. djeroek manes (M.) dj. legi (3.), de
meest gegeten vorm, en de vorm decumana, de
pompelmoes, dj. bali, dj. dalima enz.; C. Hystrix,
waarvan vooral bekend de vorm acida, dj. nipis
of tipis; C. Medica, waarvan de echte C. M. is de
Citroen, dj. asem, C.Nobilis, de Mandarijn.
CIVETKATTEN ( Viverridae), een uitsluitend
de Oude Wereld bewonende familie der ROOFDIEREN, verwant met, maar niet zoo hoog ontwikkeld als die der katten. Zie GANGGARANGAN(soEND.), GtRANGGANG (MAL.), TINGGALOENG, RAS E , LINGSANG, LOEWAK, on
MOESANG.
CIVIEL-GEZAGHEBBER is de naam, welke
vanouds gegeven werd, hetzij aan officieren
van het Indisch leger, die belast waren met het
bestuur over een onderafd. of afd. op de Buiten-
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bezittingen, hetzij aan particulieren, die, zonder
tot het bestuurscorps te behooren, toch met bestuursfunction werden belast in afgelegen streken. Voor de laatste categoric, die sinds 1914
kortweg „gezaghebber" beet, zijn in den loop
dezer eeuw eigen bepalingen getroffen (zie GEZAGHEBBER); do „civiel-gezaghebbers" van
militairen huize daarentegen bestaan nog onveranderd voort in die streken, waar bijeenbrenging
van militaire en administratieve function in
eon hand voor het afd.- of onderafd.gezag wenichelijk of noodig wordt geoordeeld. Op een
militair hoofd van gewestelijk bestuur wordt
de naam „civiel-gezaghebber" nimmer toegepast.
VIWAISME. Een hoofdsecte van het HindoeIsme, zoo genoemd, omdat zij ciwa (d. i. de goedgunstige) of Mahadewa (d. i. de groote god) vereert als Opperwezen, Paramecwara (d. i. opperbeer), uit wien alles ontstaat, door wien alles
onderhouden wordt en die aan alles een einde
maakt. Wanneer ciwa plastisch beschreven of
in beeld gebracht wordt, stelt men hem
als een in diep gepeins verzonken Wijze.
lijlc
Vandaar dat hij genoemd wordt Djagadgoeroe, Meester der wereld, een benaming, die to
berkennen is in Bhatira Goeroe (zie Batara Goeroe), zijn meest verbreide titel voorheen in den
Indischen Archipel. Beschouwt men hem als den
almachtigen vernieler van al het tijdelijk bestaande, dan wordt hij voorgesteld als de Tijdgod, Mahakila. De meest gewone vorm echter
waaronder hij vereerd wordt bestaat in een
symbool, de Lingga- , het zinnebeeld van bevruchtende, levenwekkende kracht. Met de godsdienstige vereering van ciwa gaat gepaard die
van Doergit, zie aid. Verder genieten hooge vereering andere wezens, die in de nabijheid van den
oppergod gedacht worden : Ganeca, de god der
geleerdheid; Nandi, de stier van ciwa; Skanda
of Kitrttikeja, de oorlogsgod. Wat den Indischen
Archipel betreft, strekt de inscriptie van Tjanggal van calm 654, waarbij de oprichting van een
Lingga door koning Sandjaja verheerlijkt wordt,
tot bewijs, dat het ciwaisme in Kedoe beleden
werd. Hoewel, blijkens de litteratuur zoo wel als de
bouw- en beeldhouwwerken, op Java tusschen
bet ciwaisme en het Boeddhisme op dat oil. een
zeker syncretisme bestond, zijn er toch een aantal ternpelruines, die een onmiskenbaar Boeddbistisch stempel dragen, andere, waar overblijfselen van Lingga's, Nandi's, Doergabeelden
en Ganeca's duidelijk den ciwaitischen aard aanduiden (Dieng, Prambanan, Panataran enz.).
Zie ook BALI en BATARA GOEROE.
CLEERENS (JOHANNES BAPTISTA). Geboren
to Antwerpen 1785, speelde als Kolonel een
groote rol in den Javaoorlog,werd in 1846 tot
Gouverneur der Molukken benoemd, in welke
betrekking hij in 1850 to Ambon overleed.

CLERCQ (FREDERIK SIGISMUND ALEXANDER DE). Geboren 1842 to Zutphen, werd 1863
aangesteld tot Officier van Gezondheid bij het
leger in Indict, ging aldaar spoedig in burgerlijken
dienst over en word in Maart 1866 benoemd tot
controleur in de residentie Menado, in 1872 tot
adjunct-inspecteur van het inlandsch onderwijs,
in 1877 tot inspecteur bij dien tak van dienst.
In 1884 benoemd tot resident van Tomato werdhij in 1888 in dienzelfden rang overgeplaatst
naar Riouw, om in Mei 1890 's lands dienst met

pensioen te verlaten. Hij overleed 1906 to Apeldoorn. Behalve verschillende opstellen op geo
graphisch, ethnologisch en linguistisch gebied in
het Tijdschr. v. h. Batay. Gen. v. K. en W., de Bij.
dragon v. h. Kon. Instituut, de Indische Gids enz.
zijn als afzonderlijke werken van hem verschenen ; Het Maleisch der Molukken ; Bijdragen tot dekennis der Residentie Ternate ; en met mode werkirg van J. D. E. Schmeltz, Ethnographische beschrijving der West- en Noordkust van Nederl.
Nieuw-Guinea. Na zijn docd werd zijn Nieuw
Plantkundig Woordenboek voor Nederl. Indi&
door M. Greshoff uitgegeven. (Amst. 1909).
CLOON (DIRCK VAN). Gouverneur-Generaal
van 1732-1733.
CNOLL of KNOL (GOVERT). Zie JAVA. Geschiedenis.
COCA. Erythroxylon Coca Lam., Fam. Erythroxylaceae. Heester uit Z.-Amerika, daar sinds
oude tijden gekweekt ter wille der verdoovende
bladeren. Op Java is de cultuur dozer plant ingevoerd, teen het uit de coca-bladeren bereide
alkaloide, cocaine, voor de geneeskundige praktijk van waarde werd. De vooral in W. Java op
groote schaal gekweekte soort is Erythroxylon
Coca Lam., var. Spruceanim, Burck.
Vooral de jonge bladeren zijn rijk aan alkalo!den + 3 %; bij het ouder worden neemt het
gehalte of (tot 1.2 %). De Java-coca groeit 't
best op 400-600 M. zeehoogte, in de voile zon,
en in een vochtig klimaat. Voor de extractie
heeft men op Java fabrieken opgericht.
COCA- UNIT, de prijs van 0.5 K.G. cocablad
per 1 % alkaloide-gehalte. Deze bedroeg in 1912
gem. 21.55 en in 1913 19.24 ct.
COCHENILLE. Cocus cacti. Insekt, van de
grootte en gedaante van een wandluis en wit
van kleur, maar dat, gedood, een schoone purperroode verfstof oplevert. Het diertje leeft op de
nopalplant, een soort van cactus. De Gouv.cultuur leverde in later tijd geen voordeelen op,
en kostte meer dan de opbrengst, zoodat zij in
1865 word ingetrokken. Voor zoover ons bekend
is, wordt ook door particulieren geen work meer
gemaakt van de cochenille-teelt.
COCHIUS (FRANS DAVID). Geb. 1787 to
Valburg, vertrok 1815 als kapitein naar Java.
Hij maakte zich vooral naam in den Javaoorlog.
In Febr. 1831 word hij generaal-majoor titulair,
in Sept. 1835 commandant van het Indische
leger. Als Commissaria van het Gouvernement
ter W.-kust van Sumatra herstelde hij den goeden geest onder de troepen aldaar en veroverde
Bondjol den 16den Aug. 1837, waar het op to
richten fort naar hem genoemd werd.' In April
1839 word hij generaal-majoor effectief, en in
Nov. 1839 luitenant-generaal. Op 1 Jan. 1848
word hij als legercommandant eervol gepensionneerd; hij overleed 1876 to Rijswijk.
COCHIUS (FORT GENERAAL). Reduit op
Java in de Afd. Keboemen der res. Kiidoe, nabij
de grens van Banjoenaas, en in de onmiddellijke
nabijheid van de des,. Gombong.
COCOS. Zie KALAPA.
COCOS - EILANDEN, ook KEELING-EILANDEN genaamd. Een atol, bestaande uit een dertigtal grootere en kleinere eilanden, in de Indische zee voor Straat Soenda, tusschen 12° en 13°
Z.B. en op 96° 53' O.L. Kapitein Keeling heet ze
in 1609 ontdekt to hebben; zij bleven tot 1823
onbewoond, in welk jaar een Engelschman,
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Alexander Hare, zich met eenige Maleische huis.gezinnen op een dier eilanden, Rijst-eiland, vestigde. Na 1825 stonden Kapitein Ross en zijn
-afstammelingen aan het hoofd der nederzetting.
Niettegenstaande deze Engelsche nederzettingen
werden de Cocos-eilanden als een Nederlandsche
bezitting beschouwd, totdat ze in April 1857 door
kapitein Granvelle Fremantle namens Hare
Britsche Majesteit in bezit werden genomen.
COCQ D'ARMANDVILLE (CORNELIS JO.HANNES LE), geb. te Delft, 1846, trad 1865 in
de Societeit van Jezus, werd 1876 tot priester
gewijd, in 1878 als missionaris naar Ned. India
gezonden, waar hij zijn eersten werkkring vond
te Semarang 1879-1881. Van 1881-1891 was
hij achtereenvolgens werkzaam in de onherbergzaamste streken van Flores. In 1891 werd
'Le Cocq overgeplaatst naar C3ram. In 1895
vestigde hij een statie to Kapaur, Zuidkust N.
Guinea. Vandaar ondernam hij een expeditie
tot 141° O.L. en verdronk bij het terugkeeren
naar de schooner, die hem op zee wachtte.
CODIAEUM VARIEGATUM Bl., fam. Euphorbiaceae. Poering (MAL., Jev.). Heester uit de Molukken, wegens de zeer verschillend gevormde en
gekleurde bonte bladeren overal gekweekt, meest
bekend onder den naam van Croton. DJ plant
wordt voor allerlei kwalen als geneesmiddel
gebruikt.
COEN (JAN PIETERSZOON). De grondvester
der Nederlandsche macht in den Ind. Archipel
werd geboren te Hoorn 1587, ging 1607 als onderkoopman in dienst der Campagnie naar Indio,
deed in 1612 als opperkoopman een tweede reis
derwaarts, en werd daar in 1613 aangesteld tot directeur-generaal over alle de C.im.ptoren van negotie in Indio en 1617 tot Gouv.-Gen. Coen nam den
titel van G. G. echtereerst aan in Maart 1619, nadat Reael, die op Ternate was, zijn betrekking had
neergelegd. Voor de stichting van Batavia zie
ald. en DJAKATRA, voor zijn optreden tegen
de Banda eil. zie MOLUKKEN. Don lsten Fcbr.
1623 legde Coen het bestuur neder; in het vaderland teruggekeerd werd hij daar met groote eer
ontvangen, tot bewindhebber benoemd en 1624
opnieuw tot Gouv.-Generaal aangesteld. D.
Engelschen, die in hem hun krachtigsten tegenstander zagen, trachtten zijn vertrek to belemraeren; zelfs werd hem door de Staten-Generaal
het bevel gegeven, niet naar India to vertrekken.
Desniettegenstaande vertrok C)en incognito en
kwam in 1627 to Batavia aan, waar hij 30 Sept.
weder als Gouv.-Gen. optrad. Gedurende den
korten tijd, dat hij het bestuur voor de tweede
maal voerde, werd Batavia tweemaal door een
krijgsmacht uit Mataram, doch te vergeefs, belegerd ; gedurende het tweede beleg overleed Coen
(21 Sept. 1629).
Coen heeft door zijn krachtig beleid en groote
talenten als krijgsoverste alle aanspraak op den
eerenaam van grondvester van het Nederlandsch
gezag in India, en toonde ook als bestuurder
groote talenten van organisatie. Meermalen
waagde hij het zijn gevoelen tegen dat der H.H.
XVII te stellen. Jammer maar, dat deze groote
eigenschappen werden verduisterd door zijn
groote strengheid tegenover de Inlanders, die
sours, zooals op de Banda-eilanden, in wreedheid
ontaardde, en die slechts verschoond kan worden
door zijn overtuiging, dat hij bovenal de C >mp.
moest dienen en door de geheel andere beschou-
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wing, toen over den Inlander voorgestaan dan
die, welke thans de heerschende is.
COHEN STUART (ABRAHAM BENJAMIN).
Geb. te 's Gravenhage 1825, werd in 1844 toegevoegd aan de HH. Winter en Wilkens te Soerakarta, ter verlichting van hun werkzaamheden
voor de vertaling van wettelijke verordeningen
in het Mal. en Javaansch. In 1862 vestigde hi
zich to Batavia, waar hij door de Regeering met
verschillende werkzaamheden van taalkundigen
aard werd belast. Ook het Bat. Gen. van K. en
W. riep herhaaldelijk zijn voorlichting in. Hi
overleed to Batavia 1876. Zijn voornaamste
werken zijn : Da geschiedenis van baron Saltonder. Brata Joeda of de strijd der Bharata'e.
Verh. van het Bat. Genootschap, 1860, dln.
XXVII en XXVIII. De Kawi-oorkonden (onvoltooid) 2 deelen, Leiden 1875. Voorts een op.
stel over de Javaansche tijdrekening, in het
Tijdschr. v. Ned. Ind. 1850, dl. I. blz. 215-324.
Gramineae.
COIX LACRYMA-JOBI, fam.
Djali, Djali watoe (JAv.). Dit gras dankt zijn
naam van Lacryma Jobi (=-- Job8tranen) aan
de traanvormige, porseleinachtige, steenharde
schijnvruchtjes, ontstaan uit de vergroeide kafjes our de vrucht. Doze werden vroeger veel in
de apotheken gebruikt. Thans zijn ze meest nog
maar aan snoeren geregen als bidsnoeren,
armbanden, halskettingen e. d. in gebruik. He
gras is een uitstekend voedsel voor paarden.
COLA ACUMINATA. Zie KOLA.
COLEUS TUBEROSUS Bth., fam. Labiatae.
Kerabili (MAL.), Gembili, Ka hang Djawilr (JAv.),
Koemeli (somi D). Kruidachtige plant, waarvan
de knollen gekookt als aardappelen gegeten
worden.
COLOCASIA ANTIQUORUM Schott., fam. Are
ceae; Kedadi (DIAL.), Tcdes (JAv.), Taleus (soEND.),
zeer oude kuluuurplant, in Azie thuis behoorend,
overal in de tropen gekweekt wegens de eetbare

knollen, die gekookt of g-poft, op Java vooral in
schijven gesneden en dan gebakken, met stroop
worden gegeten. Als voedingsmiddel is deze

plant vooral in het 0. van den Arch. in gebruik. Het binnenste van de stengels words
gekookt of gestoomd als groente gebruikt, terwijl met de bladsteelen de varkens gevoerd
worden.
COMITE TOT DE ZAKEN VAN DEN OOSTINDISCHEN HANDEL EN BEZITTINGEN. Zie
COMPAGNIE (OOST INDISCHE).
COMITE (INDISCH) VOOR WETENSCHAPPELJKE ONDERZOEKINGEN. Is gevestigd
to Batavia en stelt zich ten doel de uitbreiding
der kennis van land en yolk in den Indischen
Archipel, zoowel met het oog op de belangen der
wetenschap als die van landbouw on nijyerheid.
Het werkt zooveel mogelijk in overeenstemming
met de Mij. tot bevordering van het natuurk.
onderzoek der Nod. Kol. to Amsterdam.
COMMISSARIS- GENERAAL. In het algemeen
gesproken de titel van een of meerdere hoogste
bestuurders van Ned.-Indio met buitengewone
macht bekleed en geplaatst boven de regeering
van India, aan het hoofd waarvan in gewone
tijden de Gouv.-Generaal gesteld is. Reeds in de
17de eeuw waren door H.H. XVII enkele C.-G.
naar India uitgezonden, maar doze hadden niet
de groote macht aan het begrip C.-G. verbonden.
Meer daarmede overeenkomende was de zending
opgedragen aan S.C. Nederburgh on S. H.
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Frijkenius, om hervorming en bezuinigingen in
de Ind. administratie aan to brengen; deze
Hooge Comm., aan welke in India waren toegevoegd de G.-G. Alting en diens schoonzoon
Siberg, trad in 1793 op, en werd in 1799 ontbonden. Bijzondere bekendheid hebben zich
verder als C.-G. verworven Elout, v. d. Capellen
en Buyskens (zie die namen), die van 1814-1819
optraden om de Ind. bezittingen van de Engelschen over to nemen. Daarna werden nog
burggraaf L. P. J. Du Bus de Gisignies (1825)en J.
Van den Bosch (1832) tot Comm.-Gen. benoemd,
die deze betrekking respectievelijk tot 1830 en
1834 vervulden.
Nu het Regeerings-reglement bij de wet is
vastgesteld, kan Been Comm.-Gen. in den eigenlijken zin van het woord d. w. z. met buitengewone macht bekleed, zooals de Koning ter
plaatse zou kunnen uitoefenen en alleen door
zijne instructie gebonden, — meer worden uitgezonden en evenmin een zoodanig bestuurder aan
het hoofd der Indische regeering worden geplaatst, daar art. 1 R.R. voorschrijft, dat de regeering over Ned.-India wordt uitgeoefend door
een Gouv.-Gen. en gebiedt dat ieder, die zich in
Indic bevindt, den Gouv.-Gen. als des Konings
vertegenwoordiger erkennen en hem als zoodanig eerbiedigen en gehoorzamen moat.
COMMUNAAL BEZIT. Zie GROND (RECHTEN OP DEN).
COMPAGNIE (OOST-INDISCHE). De Noordelijke Nederlanden, vooral Holland en Zeeland,
dankten reeds in de Middeleeuwen, vooral echter
bij het verval der Hanse, hun welvaart voornamelijk aan eigen scheepvaart op het N., maar ook
op het Z. van Europa. Met den opstand tegen
Spanje verslapte de energie der Hollanders
niet ; vele rijke en ondernemende mannen, uit
de Z.lijke Nederlanden verdreven, versterkten
het handeldrijvend element. Nederlandsche zeevaarders haalden de produkten van Indio
uit Spanje en Portugal en brachten daar koren,
hout, enz. In 1585 echter liet Philips II plotseling beslag leggen op alle Holl. schepen, die zich
in zijn havens bevonden, en de handel op Spanje
werd nu onmogelijk. Derhalve gingen de Hollanders nu pogingen in het werk stellen om zelf
den zeeweg naar Indio te zoeken, waartoe men
zich eerst de noodige inlichtingen en gegevens
trachtte to verschaffen (Plancius, J. Huygen
van Linschoten). Reeds in 1594 werd in Amsterdam de eerste „Maatschappij van Verre" opgericht; in 1595 zeilden 4 schepen onder Molenaar, de Keyzer en Houtman naar India. Over
Enggano bereikte men Bantam, vanwaar men
reeds spoedig vertrok. In 1597 kwamen 3 van de
4 schepen in Texel terug, en ofschoon de uitslag
van den tocht niet schitterend was, werden de
terugggekeerden toch in Amsterdam met vreugde
ontvangen : immers, de zeeweg naar het Oosten
was nu door de Nederlanders ontsloten. In de
jaren 1595-1602, die der „wilde vaart", ontstond de eene Compagnie na de andere te Amsterdam, Rotterdam, Delft, en in Zeeland. De
ongebreidelde concurrentie tusschen deze maatschappijen scheen de voordeelen der vaart to
niet te zullen doen, zoodat de noodzakelijkheid
werd ingezien, te komen tot eon groot handelslichaam. Vooral Van Oldenbarneveld werkte
ijverig voor de fusieplannen, en zoo kwam het er
den 20sten Maart 1602 toe, dat de Staten-Gene-

raal een octrooi verleenden aan de bekendo
combinatie: de Generale Nederlandeche Geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie trad op dien dag
in de geschiedenis van ons vaderland op.
Pit octrooi, hetwelk met een enkele wijziging
tot den val der Comp. haar grondwet is gebleven
(het werd verlengd in de jaren 1623, 1647, 1673,
1700, 1741, 1742, 1743, 1755, 1777, 1796, 1798)
moot als grondslag worden genomen waar het
geldt een schets to geven van de inrichting der
Comp. Kier to laude.
Het bedrag van het oprichtingskapitaal was
niet vooruit vastgesteld. Alle Nederlanders
konden aan de inschrijving deelnemen „met soo
weynige ende veel penningen, als het henluyden
sal gelieven." Er werd voor ongeveer 6 1/2
miloengtkd.
De Comp. bestond uit 6 Kamers : die van
Amsterdam, Middelburg (Zeeland), Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam en Delft. Deze Kamers
werden bestuurd door 60 Bewindhebbers; ontstond een vacature, dan droegen de Bewindhebbers der betrokken Kamer aan de Provindale Staten een drietal ter electie voor. Voor het
eerst traden de actueele Bewindhebbers der
aaneengesloten Maatschappijen van Verre op, to
zamen 73; door uitsterving moest dit getal teruggaan op 60. Hiervan koren Amsterdam 20,
Zeeland 12 on de 4 anderen ieder 7. De algcmeene belangen der Comp. werden behartigd
door het college der „Heeren XVII". Daze
werden voor elke vergadering opnieuw gekozen
door en uit de Bewindhebbers; de Amsterdamsche Kamer koos hiervan 8, Middelburg
4, Delft, Rotterdam Enkhuizen en Hoorn elk 1,
terwijl de 17de werd afgevaardigd of door
Zeeland, of door een der kleine Kamers.
Hoewel de Comp. een geconsolideerd handelslichaam was, bezat iedere Kamer toch een groote
mate van zelfstandigheid ; zoo had elk haar
eigen personeel, en beschikte steeds over haar
eigen schepen en de controle en administratie
daarvan. De Kamer van Amsterdam droeg voor
de helft bij in schepen on lading, en had dus den
grootsten invloed op den algemeenen gang van
zaken. Naast de gewone Bewindhebbers had
men extra-ordinaire, dwarskijkers, afgevaardigd
door sommige steden en de Ridderschap uit
Holland, en door de provincies Gelderland,
Utrecht, Friesland, Overijsel en Groningen ; veel
gewicht legden zij niet in de schaal. Na 1748
werd aan den Stadhouder de waardigheid van
Opperbewindhebber verleend, en als zoodanig
liet hij zich vertegenwoordigen door zijn Representanten. Als college, ingesteld om toezicht to
houden op de verrichtingen der Bewindhebbers,
vooral in financieele aangelegenheden, traden
de „Beeedigde Hoofdparticipanten" op, gekozen
uit de Hoofdparticipanten, dat waren die aandeelhouders, welke (evenals de Bewindhebbers)
minsten 1 6000 aandeelen in portefeuille hadden.
Van dit toezicht kwam echter niet heel veel,
terwijl ook de keuze van deze Bewindhebbers spoedig in hariden van de stedelijke regentenfamilies
kwam, wier laden meestal ook Bewindhebbers
waren; zoo werd de maeht der Bewindhebbers
weldra een onbeperkte, en mislukten alle pogingen van aandeelhouders o10). in vloed op den
gang van zaken to krijgen.
In het octrooi vinden ook hun uitgangspunt

• COMPAGNIE (0013T•INDISCHE).
de verhouding der Comp. tot den
Staat en de beginselen, die de politiek
der 'Comp. hebben geleid. Art. 34 sohiep voor de
een monopolie tegenover geheel
het Nederl. yolk; art. 35 of haar Sou vere i.
nit e i t are c ht en ten opzichte van India.
Daarnaast schlep zich de Comp. zelve een ander
monopolie in het Oosten door privilege-verbon.
den met Inl. vorsten on volken, en door de uit.
sluiting van vree mdelin gen uit den handel in Indio.
Daar zich in India reeds spoedig de behoefte
aan centralisatie van bestuur en administratie
deed gevoelen ,werd in 1609 de eerste Gouv.-Gen.
benoemd (P. Both) en een Raad van Indio ingesteld. Instruction voor Gouv.-Gen. en Radon
werden vastgesteld in 1609, 1613, 1617, 1632 en
1650; de laatste is de belangrijkste en is het
fundament der. Hooge Regeering gebleven tot
aan den val der Comp. Aan het hoofd van geheel
het bestuur bleef gesteld een Gouv.-Gen., bijge.
staan door ordinaire en extra-ordinaire Radon,
die to zamen de z. g. „Hooge Regeering" vormden. De G.-G. was „het opperhoofd der gansche
Regeering". Hij was natuurlijk ondergeschikt
aan de Bewindhebbers, maar in de praktijk
lieten deze alles over aan de Hooge Regeering,
en wel in hoofdzaak aan den G.-G. In handelszaken werd deze bijgestaan door den DirecteurGeneraal, tevens eerste lid van den Raad van
Bijna alle andere ambtenaren stonden
met den handel in verband ; opklimmende had
men adsistenten, onderkooplieden, kooplieden,
opperkooplieden ; deze laatsten klommen dikwijls
op tot de hoogste rangen, als Raad van India,
Gouverneur, soms zelfs Gouv.-Gen. De bezoldiging der ambtenaren was niet hoog, maar vele
wettige of onwettige emolumenten, meestal ten
koste van den Inlander, spekten hun zak toch
veelal zoo, dat de meesten tenslotte een hoog
inkornen hadden.
Boven zagen wij, dat de Comp. tegelijk koopman en souverein was; in de eerste plaats echter
was zij koopman, en de handelsbelangen gaven
bij al haar handelingen den doorslag. De groote
fout is juist geweest, dat men aan den koopman
en aan den souverein niet de plaats heeft weten
in to ruimen, die aan elk toekwam. Door bekrompen koopmansgeest werd de Inlander zoo
belast, dat hij niet bij =elite was, voldoende
bij to dragen in de bestuurskosten, zoodat de
groote onkosten van administratie, forten, garnizoenen, scheepsmacht enz. op de schouders der
Comp. als souverein bleven drukken, zonder dat
de bevolking door een wel geordend regeeringssysteem, dat ook met hare belangen en welvaart
rekening hield, in staat werd gesteld door billijke
belastingen in die kosten bij te dragen. Nergens
slaagde de Comp. er in, de bevolking met haar
politiek to verzoenen, en dus kon zij haar weermiddelen niet verminderen. Altijd en overal was
die politiek er op gericht, met hand en tand vast
to houden aan het monopolie. Om dit te handhaven en zoo de markt to dwingen schroomde
zij niet, soms tot beperking der producten over to
gaan (extirpatietochten in de Molukken).
Op drieerlei wijze kreeg de Comp. in hoofdzaak
de producten voor haar handel: van het door
haar veroverde grondgebied, b. v. Banda;
uit streken, met welker hoofden of bewoners zij
monopolie-contracten had gesloten, tot welker
naleving zij versterkingen en garnizoenen in die
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streken moest onderhouden, b.v. Ambon en de
Molukken; en ten slotte door handelsbetrekkhigen met van de Comp. geheel onafhankelijke
vorsten en volken, van wie zij soma voordeelige
handelsprivilegien had verkregen. Hoe goad het
monopolie ook geweest was in het begin, toen de
handel der Comp. als een teere plant moest behoed worden, het werd later noodlottig, toen het
het zenuwverslappende rustbed was geworden,
dat alle energie aan de Comp. ontnam. Doch
ook innerlijk nam het bederf der Comp. hand over
hand toe. Aan het gehalte van het -ambtenaarspersoneel ontbrak veel. Het financieel beleid, in
AZig zoowel als in Nederland, was uiterst gebrekkig, dikwijls roekeloos en immoreel. De Bewindhebbers hebben bijna altijd met geleend geld gewerkt, en daarmee ook de dividenden uitbetaald,
waardoor de aandeelen steeds hoog bleven staan.
Men neemt aan, dat de Comp. in het geheel
3600 % div. heeft uitgekeerd, d. i. ± 18 %
per jaar; toch toonen de Ind. rekeningen reeds
van 1693 af verlies, de Nederl. van 1736. De
ware toestand werd geheim gehouden en het
publiek opzettelijk misleid. De in Indic gemaakto
handelswinsten kwamen in hoofdzaak voort uit
de Contingenten en Gedwongen leveringen (zie
CONTINGENTEN), en deze gaven aanleiding
tot knoeierijen op groote schaal tusschen de
Europ. ambtenaren en de Inl. hoofden, waarvan
natuurlijk de Inl. het slachtoffer werd. Terecht
is gezegd : „Sommige ambtenaren hebben millioenen gewonnen, terwiji de Comp. is te gronde
gegaan, de ingezetenen arm zijn geworden en
het land is uitgezogen on verwoest."
Toch lag nog een deel der factoren, welke tot
haar einde hebben geleid, buiten de macht der
Comp. De Eng. zeeoorlog veroorzaakte haar zoo
groote verliezen aan ladingen, schepen on grondgebied, dat men gerust kan aannemen, dat haar
daardoor de genadeslag werd toegebracht.
De staat heeft zich steeds weinig net de zaken
der Comp. ingelaten tot 1781, then haar doodstrijd reeds begonnen was. Van dien tijd af moest
zij telkens geld aan den Staat ter leen vragen,
wat soms slechts met moeite werd toegestaan.
De Regeering wilds weer toezicht, en zoo werd
in 1790 een Staatscornmissie tot de zaken der
0.I.C. in gesteld, die de zaken onderzocht en al
het mogelijke deed om verbeteringen aan to
brengen, maar het was to laat. Op het eind van
1793 had de Comp. niet meer de noodige middelen om de zaken aan den gang to houden, terwijl haar schuldenlast 112 millioen en in 1796
reeds 120 millioen gulden bedroeg. In 1795 werd
besloten het bestuur der Comp. te vervangen
door een Comite tot de zaken van den
handel en bezittingen, welk lichaani 1 Maart
1796 in functie trad; het bestond uit 28, van
Staatswege aangestelde laden, en hield zitting to
Amsterdam. In naam bleef de Comp. bestaan,
feitelijk echter was de leiding der koloniale aangelegenheden voortaan een tak van Staatsdienst
geworden. De Staatsregeling van 1798 werkte
dit beginsel nader uit, en daarbij werd geheel de
0.1.C. met haar baten en schulden door de Bataafsche Republiek overgenomen. De Raad
der Aziat. bezittingen en etablissementen zou
de leiding der koloniale aangelegenheden hebben.
Deze trad 1 Jan. 1800 in functie en daarmee had,
wettelijk en feitelijk, de eenmaal zoo beroerndo
opgehouden to bestaan.
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COMPTABELEN, COMPTABILITEIT. Nadat
bij de grondwetsherziening van 1848 bepaald
was, dat de wet de wijze van beheer en verantwoording der koloniale geldmiddelen zou regelen
(art. 60), is het door Minister Fransen v. d. Putte
ingediende wetsontwerp(1863)aangenomen, en afgekondigd als de wet van 23 April 1864 Ind. Stb.
106, later herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld.
Het hoofdbeginsel, in die wet nedergelegd, is
nitgedrukt in de bepaling, dat de begrooting voor
N. I. jaarlijks bij wet of wetten zou worden vastgesteld. Die begrooting is dan ook het richtsnoer
voor het geheele beheer en de verantwoording.
Zie BEGROOTING.
In Ned.-India berust het algemeen bestuur van
de geldmiddelen bij den Gouverneur-Generaal
(Comptabiliteitswet, art. 32).
Als gedelegeerden van den Gouv. Gen, en onder zijn nadere goedkeuring bevoegd tot handelingen, die uitgaven ten laste van den Lande ten
gevolge hebben, treden op: lo de hoofden der
Departementen van Algemeen
Best u u r (zie aldaar); 2o, de hoofden van gewestelijk bestuur, met uitsluiting van den res.
van Batavia, — de chef van de Banka tinwinning, voor zoover betreft de uitgaven ten
laste van dat bedrijf, — de afdeelings of gewestelijke militaire commandanten en de officieren of
ambtenaren, tot de marine behoorende, daartoe
door den chef van het Departement der marine
aan ge we zen.
be ordonnateurs hebben de bevoegdheid tot
het beoordeelen en verevenen, mitsgaders het
betaalbaarstellen van vorderingen ten laste van
den lande, en kunnen deels die bevoegdheid
binnen zekere grens onder hun verantwoordelijkheid aan anderen opdragen.
Het onderzoek bij de Rekenkamer omvat in
de eerste plaats een beoordeeling van de recht
matigheid der vorderingen; het gaat verder c. q.
na of de betrokken post der begrooting toereikend is; of de aard der uitgave met de omschrijving van dien post overeenkomt; geen vermenging van fondsen over verschillende dienstjaren
of afdeelingen der begrooting zou plaats hebben ;
en of de bewijsstukken, door de schuldeischers
overgelegd, in den voorgeschreven vorm zijn (zie
REKENKAMER, ALGEMEENE).
De uitbetaling op de ordonnantion en mandaten geschiedt door de comptabelen, die met het
beheer van 's lands kassen belast zijn, hoofdzakelijk de algemeene ontvangers en andere ambtenaren, die, krachtens hunne betrekking, 's lands
kassen houden. Zie KASBEHEER.
CONOCEPHALUS NAUCLEIFLORUS Engl.
fain. Moraceae, Banjon (JAv. 7), klimmende heester, waarvan de stengels als touw worden gebruikt
CONSIGNATIE STELSEL (HET). Vormt met
het door Van den Bosch in het leven geroepen
cultuur-stelsel (zie aldaar) eon geheel, en had ten
doel om de als vrucht van het cultuurstelsel in
handen van het Gouvernement gekomen producten voor Gouvernements-rekening naar Nederland ten verkoop to doen zenden door tusschenkomst van de te dezer zake als agent en commissionnair der Regeering optredende Nederlandsche
Handel-Maatschappij.
Het levendige handelsverkeer, dat zich na het
herstel van het Ned. gezag in Indio ontwikkeld

had, kwam voor een groot deel ten voordeele van

de daar gevestigde vreemde handelshuizen, vooral Engelsche. Ter beperking van die vreemde mededinging, en om aan de Nederl. scheepvaart en
handel de meeste voordeelen to doen toekomen,
was dit stelsel door Van den Bosch ontworpen.
Maar de tenuitvoerlegging van dit plan vereischte ruimer kasmiddelen, dan waarover de Regeering toenmaals kon beschikken. De overvoer
en de verkoop der producten op de Nederlandsche
markt toch hadden tengevolge, dat de opbrengst
er van niet meer kon genoten worden in hetzelfde
jaar, waarin zij werden geoogst, en zoo kwam men
er toe de hulp in to roepen van de Nederl. HandelMaatschappij, die, krachtens de ter zake tusschen haar en de Regeering aangegane overeenkomst, de Indische producten met Nederlandsche
schepen naar Nederland zou overvoeren, die daar
zou doen verkoopen en aan Java de noodige
gelden, voor den dienst aldaar vereischt, zou toevoeren.
Voor de Ned. Handelmaatschappij waren do
transaction zeer voordeelig, maar zeer begrijpelijk
zaken de in N.-I. gevestigde handelshuizen den
door v. d. Bosch gevolgden koers met leede oogen

aan. Hier to lande vonden zijn maatregelen schier
onverdeelde instemming, echter niet zonder dat
in den boezem der Volksvertegenwoordiging
vooral tegen de geheimzinnigheid, die bij deze
zaken heerschte, ernstige stemmen opgingen;
zelfs werd de wettigheid der gesloten overeenkomsten bet wist.
Om aan allen twijfel in dit opzicht een eind to
maken, en de zaak voor den vervolge op gewenschten voet to brengen, werden op voorstel
van drie laden der Tweede Kamer de reeds gesloten contracten door de Wetgevende Macht bekrachtigd. Ook van hernicuwde overeenkomsten
(1849, 1853, 1873, 1883, 1898, 1904, 1909) vond
deze bekrachtiging plaats; in het algemeen word
bij verschillende nieuwe overeenkomsten het
commissieloon der Ned. Handel Mij. telkens verminderd; bij die van 1853 behield de Reg. de vrijheid, een hoeveelheid van 200.000 pikols koffie en
105.000 pikols suiker in Indio zelf aan de markt
te brengen.
Toen in het jaar 1914 de tengevolge van den
uitgebroken oorlog on tstane buitenge won e toe-

standen op het gebied van handel on verkeer het
ongewenscht maakten om aangaande den verkoop in Nederland van de voor 's Lands rekening
aangevoerde voortbrengselen van land- on mijnbouw beslissingen voor langeren duur te nemen,
werd op dezelfde voorwaarden als tot het einde
van 1914 golden, een overeenkomst aan gegaan
voor den duur van eon jaar, welke bij de wet van.
31 D. comber 1914 (Ned. S,.b. no. 663) werd goedgekeurd, welke overeenkomst na afloop andermaal voor eon jaar werd aangegaan, dus tot het
einde van 1916 on 13( krachtigd werd bij de wet
van 31 December 1915 (N( d. Sib. no. 542).

CONSTRUCTIE WINKEL (ARTILLERIE-).
Gevestigd to Soerabaja.
Het thans geldende reglement voor deze richting is vastgesteld bij Gouv. besluit van 20 Juli
1906 no. 31 (Ind. S,.b. no. 358)), volgens het welk
zij in de eerste plaats bestemd is tot het voortbrengen, wijzigen en herstellen van materiet 1 —
behalve buskruit — voor het wapen der art illerie
en verder van dat voor andere wapens en diensten. Wanneer de omstandigheden het to( Eaten,
mogen bij den artillerie-con structiewinkel ook
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werkzaamheden voor andere departementen van.
Algemeen Bestuur, voor instellingen van liefdadigheid, voor militaire cantinas en andere inrichtingen tot nut en vermaak van het leger en voor
particuliere personen en instellingen worden verricht. Aan het hoofd van den A. O. W. stitat een
majoor of luitenant-kolonel der artillerie. Het
dagelijks op het werk komend aantal werklieden bedroeg in 1910 541, in 1916 1168 man.
CONTINGENTEN. Dit waren ten tijde van de
0.-I. Compagnie de jaarlijksche leveringen van
bepaalde hoeveelheden producten van overeengekomen soorten, door de regenten van de door
Mataram aan de Compagnie afgestane landen to
leveren. Deze contingenten, die dus in hoofdzaak
de inkomsten waren, welke de Compagnie van
die landen trok, werden niet met groote gestrengheid en zelfs niet altijd geregeld ingevorderd;
maar waren even wel, dear de Compagnie zich
niet inliet met de wijze ,waarop de regenten aan
die producten kwamen, toch dikwijls een groote
druk voor de bevolking. Behalve deze Contingenten had men de wel daarvan to onderscheiden
verplichte leverantian, nl.vanden
gebeelen oogst van zekere producten, als koffie
en andere.
CONTRACTEN MET ZELFBESTURENDE
LANDSCHAPPEN. India is, afgezien van enkele
zeer sehaarsche streken (het midden van. NieuwGuinea), die meer sfeer van invloed zijn dan beheerscht grondgebied, verdeeld in tweearlei gebied : a. het rechtstreeksch of Gouvernementsgebied, waar het Nederlandsch gezag geldt met
gelijke volkonienheid als in onze elf provincion,
en b. de streken, waar het recht van zelfbestuur
is verbleven aan Inlandsche vorsten (monarchieen of oligarchieen) of volken (republiekjes), en
waar niet alleen de algemeene verordeningen
slechts in zoover toepasselijk zijn als met dat
recht bestaanbaar is (art. 27 Reg. regl.), dock
eveneens onze lagere verordeningen, one bestuur,
on ze politic en onze rechtspraak slechts ten deele
gelden. De verhouding tusschen het Gouv. en die
landschappen wordt grootendeels, zij het niet uitsluitend, gekend uit de verdragen of overeenkomsten tusschen beide partijen gesloten.
Art. 44 van het nog geldende Reg. regl. van
1854 geeft den Gouv.-Gen. de bevoegdheid om,
met inachtneming van 's Konings bevelen en na
ingewonnen ad vies van den Raad v. India (art.
28), oorlog te verklaren aan, en vredes- en andere
verdragen te maken met Indische vorsten en volken. De inhoud van deze verdragen is in den loop
der negentiende en der twintigste eeuw natuurlijk
zeer verschillend geweest, naar mate van de betrekkingen, welke wij met de landschappen onderhielden. Alle hebben thans eon trek gemeen :
erkenning van Nederlands suzereiniteit (opperheerschappij, oppergezag) in termen, die boven
twijfel stellen, dat het landschap geen internationale betrekkingen meer mag onderhouden en dat
zijn grondgebied tegenover de buitenwereld ons
grondgebied is. Wanneer de Indische Regeering
voor de eerste maal een politiek contract sloot,
bedong zij daarnevens dikwijls niet meer dan de
belofte van het inheemsch bestuur, geen briefwisselin g met andere zelfbesturende landschappen te zullen onderhouden, zee- en strandroof benevens slavenhandel te zullen beletten en geen
vreemdelingen zonder toestemming van ons bestuur te zullen toelaten; zij verbond zich echter
BEKN. ENCYCL. V. N.-I.

van haar kant meermalen, zich niet te zullen mengen in inheemsch "bestuur en rechtspleging. Uit
nauwere aanraking ontwikkelden zich dikwijls
nadere voorwaarden b. v. ten aanzien van pandelingschap en slavernij, bevordering van onderwijs
en /4verheid; bemoeienis met de rechtspraak,
overname van een deel der landsinkomsten tegen
schadeloosstelling, enz. Ten gevolge van een en
ander was tegen het einde der 19e eeuw de
contractueele verhouding van one gezag tot de zelfbesturende landschappen rijk geschakeerd. Doc h de
contractueele verhouding was met de werkeliike
verhouding maar al te dikwijls in schelle tegenspraak : in machtelooze landschappen, die ons weinig invloed hadden toegekend, handelden wij naar
belie ven, in zelf be wuste landschappen daaren tegen
met uitvoerige toekenning van bevoegdheden
aan het Gouvernement had ons gezag niets to
vertellen. Bij een en ander mag niet uit het oog
worden verloren, dat de meeste zelfbesturen
maar weinig, somtijds nagenoeg niets, begrepen
van onze natuurlijk op Westersche wijze geredigeerde en aan hen in meestal Maleische vertaling
voorgelegde contractsontwerpen. Ook bedeitke
men, dat de vrij willigheid der contractsaan vaarding nu en dan to wenschen over liet : om een onwillig bestuurder te „overreden" werd hij somtijds ter hoofdplaats een tijdlang aangehouden;
nog in 1906 werd een contract met Boeton gesloten in bijzijn van den dtat-major van een pantserschip.
In vorm en inhoud onzer politieke verdragen
uit zich de sedert het einde der 19de eeuw ingetreden heilzame wijziging in onze staatkunde ten
opzichte van de zelfbesturende landschappen,
met name in een vervanging van de omslachtige
en toch nooit volledige „lange contracten" door
een bondige „korte verklaring", waarvan de artt.
1 en 2 de erkenning van ons oppergezag belichamen, dock waarvan art. 3 bepaalt, dat al onze regelingen en al onze bevelen zullen worden nageleefd. Deze korte verklaring, het eerst (onder de
stuwkracht van Slouck Hurgronje en Van
Heutsz) opgedoken in Ajeh als A - jeh-verklaring,
is sedert op groote schaal ook elders ingevoerd en
wel — met kicine onderlinge verschillen ale
korte verklaring, AtjOh-verkl., Oostkust-verkl.,
Sigi - verkl., Ternate-verkl. en (oudere) Timorverkl., van welke zes de laatste een soort combinatie is van omstandig contract en korte verklaring. Teneinde nu echter te verhoeden, dat aan
art. 3 dezer korte verklaringen een toepassing zou
worden gegeven, die aan onze regelingen en bevelen alles en aan de zelfstandigheid van het
landschap niets weer zou toebedeelen — hetgeen
allerminst de bedoeling was geweest —, is terecht bij ordonnantie in Ind. S, b. 1914 no. 24
(„zelf best uursord onn antie " ) afge bakend, we Ike
beperkingen het gouvernement aan zichzelf en
zijn ambtenaren bij de toepassing van art. 3 oplegt ; doze in Bijbl. 8122 toegelichte en nog niet in
werking getreden verordening is blijkbaar alleen
op de Buiten bezittingen van toepassing geacht,
hoewel haar letter evengoed op de twee kleinere
prinsdommen van Java ziet. Terwijl men nu
eenerztds voor met geweld onderworpen en anderzijds voor minbeteekenende landschappen de
korte verklaring tracht te verkrijgen — die thans
dan ook geldt voor ongeveer 330 uit de ongeveer
350 zelfbesturen heeft men in de daarnaast

voorkomende, nu zeer zeldzaam geworden, „tango
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eontracten" van vierderlei type (oud-Celebesmodel, Sangi-model, nieuw-Celebes-model en
Oostkust-model) de ware verhouding juister
trachten aan te geven dan voorheen.
Samengaande met het streven naar meer uniformiteit en duidelijkheid in de verhouding tot de
zelfbesturen, treedt de overgang aan het licht,
dien het politiek contract doormaakt, van overeenkomst tot wettelijke regeling; van een zuiver
personeel contract met een landschapsbestuurder, waaruit alleen plichten voortkomen voor dezen bestuurder, tot een legislatieve akte, die niet
den vorst alleen, maar evenzeer en even onmiddellijk de geregeerden en buitenstanders binden
kan. Van de logische konsekwentie, om, nu voortaan de politieke contracten to gaan sluiten met
het landschap zelf, in plaats van met zijn sterfelijke bestuurders een evolutie, die in de lijn
van het instituut der landschapskassen zou liggen — is evenwel nog weinig to bemerken.
De politieke contracten zelve zijn, in verband
met art. 44 lid 2 Reg. regl., te vinden onder de
bijlagen van de Handelingen der Staten-Generaal
(waaruit de Indische Gids ze in later jaren placht
over to nemen ).
CONTRACTEN TUSSCHEN INLANDERS EN
NIET- INLANDERS. Zie OVEREENKOMSTEN.
CONTROLEUR BIJ HET BINNENL. BESTUUR. Zie BESTUUR.
CONTROLEUR KOTA. Aldus noemt men op
Java den controleur, wiens standplaats de hoofdplaats is van een gewest of van een afd., ook
al omvat zijn contr8le-afd. meer dan die hoofdplaats of Kota zelf. Op de Buitenbezittingen
hoort men den naam o.a. bezigen van den controleur, wiens standpl. de gewestel. hoofdpl. is.
CONVERSIE. Omtrent verwisseling van huur
in erfpacht • , en van indiv. bezit in agrarisch eigendom, zie AGRARISCHE WET. De conversie
van communaal bezit van bouwlanden op Java
on Madoera in erfelijk individueel bezit wordt beheerscht door do regeling bij Kon. Besl. in Ind.
'Stip. 1885 no. 102. Zij gait uit van het beginsel,
dat de bevolking vrij moot zijn den vorm van
gron d be zit to kiezen, dien zij verlangt en dat alle en
de wijze van conversie door de Regeering moet
worden geregeld. De hoofdbepalingen dier verordening zijn de volgende :
Om een conversie to kunnen tot stand brengen,
moet ten minsto drip vierde der deelgerechtigden die verandering verlangen en de wijze van
verandering goedkeuren, en moet elk gerechtigde
eon aandeel in individueel bezit verkrijgen. Bovendien moet een gedeelte der velden worden
gereserveerd ten behoeve der dorpsbestuurders,
on wel tot een niet kleinere oppervlakte dan voor
de conversie, tenzij de resident dit toelaat, omdat
hij die uitgestrektheid to groot acht. Er moet ook
op worden gerekend, dat aan de dorpsbestuurders
persoonlijk velden worden toebedeeld, opdat zij
gronden zullen bezitten nadat zij afgetreden
zijn. Dit alles wordt aan het initiatief der desa
on aan onderlinge schikking der deelgerechtigden
overgelaten.
De bepalingen van het Kon. Besl. van 1885
zijn meerendeels een doode letter gebleven, wegens gemis van aansluiting aan het adatrecht.
Vaak verloopen jaren, waarin geen enkel geval
van con versie plaats heeft.
COOK (JAMES), Engelsch zeevaarder, geb.
1728 to Marton, graafschap York. Bevelhebber

van de „Endeavour", het schip dat in 1768 door
de Engelsche Admiraliteit werd uitgerust voor
een wetenschappelijke ontdekkingsreis in de
Zuidzee. Op die reis landde hij 1770 op een punt
van de Z.kust van Ned. N.-Guinea, en was
hij daardoor de eerste Europeaan, die deze kust
bezocht. Zijn landingspunt was gelegen op 6° 15'
Z.Br. on wordt thans Kaap Cook genoemd.
COPAL. Zie AGATHIS.
COPRA. Zie KALAPA.
CORCHORUS CAPSULARIS L., fam. Tiliaceae. Zie JUTE en GOENI.
CORCHORUS OLITORIUS L., fam. Tiliaceae.
Zie JUTE.
CORDES (JAN WILLEM HUGO). Geb. te Amsterdam 1836, overleden to Apeldoorn 1906. In
1877 werd hij benoemd tot Inspecteur van het
Boschwezen, bleef in dien rang als chef van de
afdeeling Boschwezen van het Dep. van B. B.
werkzaam tot April 1887. Hij schreef : „De djatibossehen op Java, hun natuurlijke verspreiding,
gesehiedenis en exploitatie" en talrijke artikelen
in verschillende tijdsehriften,
CORIANDRUM SATIVUM L., fam. Umbelliferae. Ke:).oembar (mAL.), Katoembar (JAv.), Katoent jar of Toentjar (soEND.). Overblijvend kruid
uit Zuid-Europa, op Java vooral in de bergstreken
gekweekt. Korianderzaad wordt als specerij on
geneesmiddel veelvuldig gebruikt; het word
als inl. drogerij meest van Bombay aangevoerd.
CORNELIUS (HERMANES CHRISTIAAN).
Geb. 1774 to Amsterdam. Kwam 1791 in Indie,
klom bij de genie op tot den rang van kolonel
(1822). Overleed to Amsterdam 1833. In 1797, bij
het bouwen van het fort Klat en, bracht bij de
geheel begroeide ruiner van de Prambanan-tempels aan het licht. Sedert bracht hij eenige van
de belangrijkste mines van Midden Java in teekening en bescbreef ze. Zie BOROBOEDOER.
CORNETS DE GROOT VAN KRAAIJENBURG
(JHR. JOHAN PIETER). Geb. to Groningen
1808, werd na verschillende betrekkingen in
IndiC bekleed to hebben, in 1836 Algera. Secretaris, in 1842 Secretaris-Generaal bij bet Min. v.
Indio on was van 1848 tot 1851 lid van den Raad
van Indie. Den 9en Jan. 1861 tot Min. van Kol. benoemd, trad hij 14 Maart d.a.v. weder af en werd
in 1862 tot Lid van den Raad van State benoemd,
welke betrekking hij vervulde tot zijn overlijden to
's Gravenhage in 1878. Hij schreef o.a.: Over het
beheer onzer kolonien. Aanteek. op het wetsontw.
tot vastst. van het Regl. op het beleid der Reg.v.
N. I. en met T. J. Willer, Het eil. Boeroe.
Voorts nog verschillende bijdragen in periodieken.
CORYPHA GEBANGA Bl., fam. Palmae. Lontar hoetan (MAL.), Gobang (JAv., S OEND.
Waaierpalm ter grootte van een klapperboom,
met stekelige bladstelen, in een groot deel van
Zuid- en Zuidoost-Azi8 voorkomend op de kuststreken, maar nooit vlak aan het strand. De
boom bloeit op 30-jarigen leeftijd met een eindelingsehe bloempluim en sterft af, nadat hij vrucht
heeft gedragen. De verschillende deelen van
de plant worden voor een groot aantal doeleinden gebruikt. Een afkooksel van de dunste
bijwortels is een volksgeneesmiddel. Van den
stam maakt men trommen. De buitenlaag van
den stam levert een zoetigriekende gom (blendok
gebang), die als inlandsch geneesmiddel gebruikt
wordt. Uit het merg wint men een vuilroode
sago, die bij misgewas door de inlanders gegeten
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CORYPHA GEBANGA—CULTUURSTELSEL.
wordt, en ook als varkensvoeder dienst doet;
op Celebes, Timor en in Oost-Sumatra tapt men
het sap soma af, om er eon palmwijn uit te maken.
.Op sommige plaatsen maakt men sulker uit het
sap; meer in het bijzonder wordt. dat gedaan in
Britsch-Indie en de Philippijnen.
De jonge nog niet ontplooide bladeren Ieveren
de „Agel", dienende voor het diahtimalen van
zakken en voor het maken van dun touw, dat voor
vischnetten moat dienen en vooral voor het vlechten van zeer dunne matten, zoowel op Madoera ale
op Java, doch voornamelijk op Celebes. Daar
worden ze op Boeton en in Mandar voor den uitvoer vervaardigd en heeten Karoro. De prauwen
van Celebes hebben zeer vaak zeilen van Karoro.
Op Java in de havenplaatsen heat dat weefsel
Kadoet.

Van de volwassen of pas geopende bladeren
raaakt men Kadjang-matten, die voor het afdekken van waren gebruikt worden. Ook maakt
men er een soort van atap van. Uit de vezels an
de bladstelen maakt men op Celabes een grove
touwsoort; op de Philippijnen worden er zeer
fijne hoeden van gevlochten. Tusschen de basis
der bladstelen vindt men een zwamachtige
stof, die op dezelfde wijze gebruikt wordt als die
van de Arenpalm,, maar minder in kwaliteit is.
Dc jonge vruchten worden gestampt als bedwelmingsmiddel bij de vischvangst gebruikt.
De rijpe zaden zijn zeer hard; een belangrijke
uitvoer ervan heeft plaats uit Bombay (als bazarbatoemnoten, bajoerbetnoten of bajoerbatoemnoten ) naar Europa, waar men er knoopen van
maakt.
COUPER (JACOB). Zie JAVA (geschiedenis).
CRAWFURD (JOHN). Geb. 1783, op het eiland
Islay (West-Schotland), was 5 jaar militair goneesheer in Br. Indie; in 1808 naar Penang overgeplaatst, legde hij zich op da guile van het
Maleische yolk en de Maleische taal toe en word
door Lord Minto uitgekozen ona de expeditie
tegen Java made to maken. Van 1811 tot 1816
bekleedde Crawfurd verschillende hooge betrekkingen in het bestuur op Java, met name als
resident van Djokjakarta, terwijl hij in 1815
een politieke zending volbracht naar Bali en
Celebes. Schreef de belangrijke History of the
Indian Archipelago, 1820, vertaald door P. de
Haan Pz. in het Nederlandsch onder den titel:
De Indische archipel. In 1852 gaf hij nit „Grammar and Dictionary of the Malay language, with
a preliminary dissertation" (2 dl.). Zijn rijkste
en rijpste werk, evenzeer lang in voorboreiding,
verscheen pas in 1850: „A descriptive dictionary
of the Indian islands and adjacent countries";
de eerste Encycl. niet alleen van geheel Ned.Indie, maar tevens van het sohiereiland Malaka, Achter-Indie on de Filipijnen. Tot op
den dag van heden een work, waarvan men zeer
veel nut kan hebben, dank zij Crawfurd's groote
feitenkennis en scherpzinnig vergelijkenden geest.
CREDIETINSTELLINGEN. Zie het art. in de
groote Encycl. van Ned. Indio, en (in deze beknopte Encycl.) voor het credietwezen der Inl.
bevolking: VOLKSCREDIETWEZEN, PAND-

HUISDIENST, en SPAARBANKEN.

CREDIETVERBAND. Zie VOLKSCREDIETWEZEN.

CREDIETWEZEN (VOLKS)-. Zie VOLKSCREDIETWEZEN.
CREOOL. Zoo worden genoerad do personen,
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in Indie uit zuiver Europeesche ouders geboren.

'CRETINISME. Onder cretinisme wordt ver
staan die toestand van den mensal', bij wt,lken
op den voorgrond staan de verschijnselen van
dwerggroei, van meer of minder ver voortge•
schreden idiotie en van kropgezwal (zie al
das r).
CUCUMIS SATIVUS L., /fan,. Outurbitaceae.
Ketimoen of Timoen (MAL., jAV., /WEND.), Men.
timoen ( max..). Klimplant, de Komkommer,
waarvan de vruchten over de geheele wereld
in tal van vormen gebruikt worden. Vooral in
de tropen komm konakomm3rs in veel varlet 4ten voor, die meest aangeduid worden door samenstellingen met het woord K&imoen. Rijpe
rauwe komkommers zijn een uitstekend middel
tegen Indische spruw. De zaden zijn een gezocht Trickle' tegen lintworm.
CUCUMIS MELO, fam. Cucurbitaceae,
mangka 'blanda (BATAV., MAL.) de raeloen, op
Java betrekkelijk weinig voorkomend.
CUCURBITA MOSCHATA Duch., fare. Cucurbitaceae. Laboe merah ( mere). Veel gekweekte
klimplant in Indie; het roods vruchtvleesch
wordt gegeten, de zaden vormen een uitstekend
middel tegen lintworm.
CUCURBITA PEPO L., fam. Cucurbitaceae.
Laboe (MAL.), Waloeh (JAV., SOEND.). Kruipende plant (de Pompoen), met zeer variabele, meest
groote vruchten, die uitgehold wel als fiesschen
worden ge be zigd,
CULTURES. Zie onder LANDBOUW en voor
Go uve rn e men ts-cultures or der CULTUUR-

STELSEL.
CULTUUR-DIENSTEN. Zie onder CULTUURSTELSEL en onder INDIGO, KANEEL, KOFFIE, PEPER, SUIKER, TABAK, THEE.
CULTUUR-MAATSCHAPPIJEN. Zie het art.
in de groote Encycl. van Ned. Indie.

CULTUURSCHOOL TE SOEKABOEMI. Zie
ONDERWIJS.
CULTULTRSTELSEL. Onder het bewind

van
Daendels, Raffles en de Commissarissen-Generaal
strekten vrijzinnige denkbeelden tot richtsnoer
van het kolon. beheer, maar dit zou niet zoo
blijven. De toestand der financier) van het
moederland was hoogst ongunstig, waarvan de
terugslag zich op het koloniaal beheer deed gevoelen; de Ind. begrootingen sloten telkens met
tekorten. Plannen tot verbetering worden in
1827 den Koning voorgelegd door Comm.-Gen.
du Bus; ze hadden tot strekking den lardbouw
op Java to verbeteren on tot hoogeren bloei to
brengen, on zoo ook de welvaart der Inl. bevolking to verhoogen, en voorts door uitgifte van
woesten grond aan Europeanen Europ. kapitaal en Dennis naar Java to lokken. Daze plan-

nen, door den Koning ter beoordeeling voorgelegd aan den oud-Gouv.-Gen. der W.-I. bezittiagen v. d. Bosch, vonden eerst diens instemming;
doch later veranderde hij van inzicht door de
vrees, dat vrije arbeid in Indio niet met den
slavenarbeid in W.-Indio zou kunnen concurreeren. Zijn eigen voorstellen, om door toepassing van „het oude stelsel der voormalige Conapagnie of dat der geforceerde kultuur" de kolonien tot welvaart te brengen on het moederland
aan geld to helpen, vonden bij den Koning
volledige instemming. Van den Bosch vertrok in
1830 als Gouv.-Gen. naar Indie om het cultuurstelsel in to voeren.
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De theorie van dit stelsel kwam in hoofdzaak
hierop neer:
1. Er zouden overeenkomsten met de Inl.
bev. gesloten worden voor den afstand van ecn
deel ( 1/5) van de rijstvelden ten behoeve van
de teelt van producten voor de Earop. markt.
2. De teelt van deze produkten mocht niet
Ineer arbeid vorderen dan de cultuur van rijst.
3. De afgestane grond zou vrijstelling van
landrente krijgen.
4. Het Golly. zou de misgewassen voor zijn
rekening nemen.
5. Wanneer de getaxeerde waarde van het
ingeleverde produkt grooter zou zijn dan de
landrente kwam het voordeelig verschil aan de
bevolking.
6. De Inl. zou arbeiden onder de leiding zijner
boofden, terwijl de Europ. ambtenaren slechts op
de goede uitvoering louden toezien.
Voor de bereiding en afwerking tot marktprodukten, die fabriekmatig moesten gesehieden
(suiker, indigo enz.), sloot het Gouv. overeenkomsten met Europ. of Chin. ondernemers, die
voorschotten ontvingen, en het produkt tegen
bepaalden prijs aan de Reg. moesten leveren.
Terwijl aldus de theorie er uit zag, kwam er in
de praktijk niet veel van dit alles terecht. Slechts
in schijn waren de overeenkomsten vrij; de landrente moest toch betaald worden ; veel meer dan
V, van den grond werd in menig geval genomen,
en, vooral voor suiker- en indigo-cultuur, veel
sneer dan de vastgestelde arbeid van de Inlanders
geeischt. Zoowel van de zijde van den Raad van
Indio (Merkus) als van de ambtenaren kwam
verzet; maar dit werd gebroken toen bleek, dat
de plannen van Van den Bosch de voile instemming des Konings hadden, die hem tot Comm.Gen. benoemde, bekleed met dictatoriale macht ;
zelfs werd den leden van den R. v. I. uitdrukkelijk voorgeschreven, aan de bevelen en voorechriften van den G.-G. to gehoorzamen.
Zoo kon dus Van den Bosch onbelemmerd eon
groote uitbreiding aan zijn stelsel geven, en zijn
opvolgers gingen in zijn voetspoor door; men
berekent, dat eon aantal van 800.000 gezinnen
een oppervl. van 86.000 bouws voor de Nederl.
schatkist bewerkte. De finantieele uitkomsten
waren schitterend : van 1840-1875 bedroeg de
totale opbrengst ± 781. millioen gld., waarvan
7/9 alleen uit de koffiecultuur; maar de vloek
van het stelsel was, dat de Reg. zich feitelijk
losmaakte van alle verantwoordelijkheid voor de
welvaart der Inl. bevolking, zoolang de schatkist
maar werd gevuld. De toekenning van cultuurprocenten aan Europ. en Inl. ambtenaren verbond hun voordeel direct met de opbrengst der
cultures, en werkte gunstig op de onmeedoogende
uitvoering van het stelsel, dat als een zware last
drukte op de Inl. bevolking, welke geen voldoende
tijd werd gelaten voor de bebouwing harer rijstvelden; het landbezit werd geheel ontwricht, de
positie der desa-hoofden verlaagd.
In Nederland .bemerkte men alleen de lichtzijden van het stelsel, de gunstige financieele
uitkomsten ; de ware toestand op Java werd
door de Reg. met een sluier van geheimzinnig-

heid bedekt. De oogen werden eerst eenigszins geopend door de hongersnooden in
Demak en Grobogan (1848). In de 2de Kamer
was het vooral Baron v. Haven (zie ald.), die
krachtig op hervorming aandrong. Vrucht van
het optreden der liberale partij op koloniaal gebied was art. 56 van het Reg. Regl. zooals dat tot
voor kort luidde, waardoor geleidelijk vrije teelt
en vrije arbeid in de plaats konden komen van
cultuurstelsels on drukkende diensten. Indigothee- peper- en tabakscultuur waren in 1866
reeds alle afgeschaft; in 1890 verdween de Gouvernementssuikercultuur, zoodat alleen nog de
koffiecultuur bleef bestaan, doch ook deze kan,
door de intrekking van art. 56 R. R. (Ind. St b.1915,
no 491) beschouwd worden als tot de geschiedenis to behooren, zoodat het geheele Cultuurstelsel
verdwenen is zie ook KOFFIECULTUUR en
HANDELMAATSCHAPPIJ (Ned.).
CULTUURWET. Naam, dien het spraakgebruik gegeven heeft aan het op 30 Sept. 1865
ingediend en op 18 Mei 1866 in de Tweede Kamer
ingetrokken wetsontwerp van minister Fransen
van de Putte „tot vaststelling der grondslagen,
waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch-India kunnen worden
gevestigd". Zie AGRARISCHE WETGEVING,
GROND (RECHTEN OP DEN) en PUTTE
(FRANSEN VAN DE).
CUMINUM CYMINUM L., fam. Umbelliferag
Djintan poetih (MAL.), Djintel poetih (JA.v.),
Djinten bodas (soEND.). Kruidachtige plant, de
Komijn, hier en daar om de vruchtjes gekweekt.
CURAcAOSCHE AMANDELEN. Zia ARACHIS.
CURCUMA, fam. Zingiberaceae. Verschillende
soorten komen in Nederlandsch Indio voor, bijna
alle worden gekweekt ; de meest bekende en gebruikte soort is Curcuma Longa L., waarvan twee
varieteiten worden aangetroffen en wel 1°. de
var. m a j o r. Temoe lawak (MAL., JAV.
Kon en g god 6 (s OEND.).
lden aan ge plant,
meest in het wild of althans verwilderd gevonden.
Gebruikt worden de rondo wortelstok en de
daaruit to voorschijn komende vingerdikke
wortels, als inlandsch geneesmiddel tegen, leverkwalen 2°. de var. m i n o r. Koenjit (mAL.),
Koneng t amen (soEND.), Koenir (JA.v.). Dit is de
belangrijkste en best betaalde van alle temoesoorten. Ze wordt vooral op erven en tegalgronden op open plekken gekweekt. De wortelstok en
het wortelstelsel zijn veel intenser geel dan bij de
varieteit „major" en worden wegens hun specerijachtigen reuk en smaak veel gebruikt, o. a. bij
het bereiden van kerrie. In de inl. geneeskunde
speelt de plant een groote rol bij allcrlei kwalen.
Ook als kleurmiddel. o. a. bij het geelkleuren
van vlechtwerk wordt ze veel gebruikt.
CYCLOOP-GEBERGTE. Naam gegeven aan
het gebergte aan de N.kust van Ned. NieuwGuinea, ten W. van de Humboldt-baai en ten
N. van het Sentani-meer. De hoogste top is de
Sinakob (G. Sor), welks hoogte door de militaire
exploratie in 1911 bepaald word op 1959 M.
Geen bevolking werd toen op dit gebergte aan
getroffen.

DABO—DAJAKS.

117

D.
DABO. De hoofdnederzetting op het eiland
Bingkep. Zie LINGGA.
DABOES-SPELEN, vertooningen waarbjj personen, vooral leden van Moh. „tarekat's" (zie
ald.) zich in geestvervoering met een ijzeren
priem (Arab. „dabboes") wonden toebrengen,
zonder zich to bezeeren, ten einde door hun onkwetsbaarheid Gods almaeht to vertoonen. Ook
in den Archipel komen deze spelen vaak voor, o.a.
in Atjeh..
DADAP (MAL., JAV., sozwn.,). Soorten van het
geslacht ERYTHRINA (zie aldaar), meest vrij
groote boomen, waarvan er enkele als schaduwboom, andere als sierplanten worden gekweekt.
DADELPALM. Zie PHOENIX.
DAEMONOROPS DRACO Bl., fam. Palmae.
Djgrtiaang (Aiwa.). Eon rotansoort, die vooral op
Borneo voorkomt en zich onderscheidt door de
vruchten, die aan de buitenzijde een roode hare
afseheiden, hot z.g. Drakenbloed. Dit wordt gewonnen door de vruchten in een bak met water
te stampen. De Kars wordt dan door het water
opgenomen, en verzamelt zich, nadat de resten
van de vruchten verwijderd zijn, op den bodem
van den bak. Het water wordt dan afgegoten en de
hare in mandjes gedaan, waarin hij na een dag
of 10 hard wordt. Als geneesmiddel heeft Drakenbload geen groote beteekenis meer. Het wordt
nog als kleurstof gebruikt in lakken en vernissen
DAENDELS (Mr. HERMAN WILLEM). Geb.
be Hattem 1762. Had reeds een eervolle militaire loopbaan achter zich, toen hij in 1807 benoemd werd tot Gouv.-Generaal van Indio en.
Opperbevelhebber van 's Konings land- en zeemacht aldaar, terwijl hem in Febr. d. a. v. de
rang van Maarschalk van Holland werd toegekend. Met krachtige hand werd het bestuur door
hem gevoerd en aan menig misbruik een eind
gemaakt, zonder dat iemand of iets ontzien werd,
want de oud-patriot was, zoodra hem de macht
in handen werd gegeven, een echt despoot geworden, die zich weinig meer om de revolution.
naire beginselen bekommerde. Na een expeditie
werd een deel van Bantam ingelijfd. Voor zijn
maatregelen in Cheribon zie CHERIBON. In
rechtswezen, bestuur en administratie voerde hij
tal van hervormingen in ; door vordering van gedwonge,n diensten van de In 1. be
list hij
den grooten weg op Java aanleggen; hij begon
met afschaffing der contingenten en gedwongen
leveringen, maar gaf aan de gedwongen koffiecultuur een groote uitbreiding. Ten einde de kolonie
geld te verschaffen ging hij tot den verkoop van
groote landstreken in W. en 0. Java over (zie ook
BUITENZORG). Een uitmuntende maatregel
was de bepaling, dat de ambtenaren, die tijdens
de Compagnie geringe bezoldigingen genoten, en
grootendeels van bijverdiensten, vaak niet op de
eerlijkste wijze verkregen, moesten leden, behoorlijk zouden worden betaald; zware straffen werden echter bedreigd tegen de . ambtenaren, die
's lands golden ontvreemdden. In 1811 legde hij
't bewind neder; in 1812 werd hij bevelhebber der
Poolsche vesting Modlin; in 1815 Gouv.-Gen.
der Ned. bezittingen op de kust van Guinea;
over]. 1818 to St. George del Mina.
DAENG. Boegineesche en Makassaarsche

adellijke titel voor person en tot de voornamtv
familien des lands, maar niet tot die der vorsten.
en regenten behoorende.
DAGOB. Volgens de legend() is de asoh van
Boeddha in kleine hoeveelheden door de geheele
Boeddhistische wereld verspreid. Waar een
Boeddhistische gemeente werd opgericht en men
deze asch of andere reliquieon bezat, werden
zij in een urn of vaas onder een grafheuvel
graven. Zulk een grafheuvel van steen of door
steenen muren of gebouwen beveiligd en bijeen.
gehouden noemt men dagob, uit het Sanskrii$
dhdtoegarbha, reliekenreceptaculum.
DAHA. Hindoerijk op Java, waarvan de zeta
waarschijnlijk tusschen Pinaragli, en Madioen goweest is; het zou in de 9de eeuw onzer jaartelling zijn gestioht door den beroemden worst
Djajabaja.
DAI of DAIK. De hoofdnederzetting op het
eiland Lingga (Riouw en 0.) en vroeger regd.
der Sultans van Lingga-Riouw. Zie LINGGA.
DAIRI. In hot Noord-Sumatraansch: boven.
of binnenland. In meer beperkten zin wordt met
dezen naam bestempeld een landstreek in bet
hoogland tusschen Singkel on het Toba-meer,
en wordt de daar wonende stare der Batak's
daarnaar Dairiers of Dairi-Bataks genoemd.
Zie BATAKS en PAKPAK.
DAIRI-LANDEN. Naam eener onderafd. van
de afd. Bat. aklanden der res. Tapanoeli. Do hoofdplaats is Sidikalang. Zie BATAKLANDEN.
DAJAK-RIVIER (GROOTE) of KAHAJAN.
Rivier in de Z. en 0. afd. van Borneo. Zie BORNEO IV. D.

DAJAK-RIVIER (KLEINE) of KAPOEAS
MOEROENG. Rivier in de Z. en 0. afd. van
Borneo. Zie BORNEO IV.D.
DAJAKS. Naam, waarmeds gewoonlijk de
inheemsche bevolking der binnenlanden van
Borneo wordt aangeduid; niet geheel terecht,
want Maleiers b. v. wonen tot ver in het binnen.
land aan de groote rivieren, en in Sorawak o. a.
wonen ook Dajaks aan zee. De beteekenis van
het Maleische woord „orang dajak" is echter oorspronkelijk wel: Bo venlander of Binnenlander,
met het eenigszins minachtende bijbegrip: dorper
of kinkel. Vandaar ook, dat de Dajaks zich zelve
nooit zoo noemen, maar aan de stammen meest
den naam geven van de rivier waaraan zij wonen.
De namen Dajaks en Maleiers duiden op Borneo
ook niet altijd meer een zuiver ethnografisch
onderscheid aan, want zoowel de afstammelingen
van Maleiers en Dajaksche vrouwen als Dajaks,
die tot het Mohamm. overgaan, worden tot
de Maleiers gerekend. De Dajaks zijn in een
groot aantal stammen verdeeld, die tot eenige
stammencomplexen zijn terug to brengen; een
van de voornaamste dier complexen is de groep
Kajans-Bahau's-Keinja's, wier stamland itc
Apoe-Kajan in Cmtraal Borneo (zie de volkeren.
kaart van Borneo in Adatrechtbundel XIII).
De tot deze groep behoorende - stammen zijn
zoowel anthropologisch als ethnologisch onderscheiden van een andere groep in Centraal-Borneo, tot welke ook de Oeloe-Ajar-Dajaks aan de
Mandai (linkerzijrivier van de Kapoeas) behooren,
en die verwant zijn aan stammen in de Z. en O.
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Afd. (Ot-Danoem-, Biadjoe- en Olo-NgadjoeDajaks); deze groep is dolichocephaal, de Kajan's enz. brachycephaal. De Bahau's komen in
veel opzichten met de Kajan's overeen, terwijl
de in het stamland gebleven Kenja's nog het
meest de oorspronkelijke karaktertrekken behouden hebben.
Het voorkomen der Kajan's onderscheidt zich,
vooral in de jeugd, door een lichtgele huidskleur,
ovalen gezichtsvorm, platten neus, waarvan de
vleugels niet bijzonder breed zijn, niet zeer dikke
lippen ; bij beide geslachten vindt men, vooral
op jeugdigen leeftijd, vaak open en wel gevormde
gelaatstrekken. Hun karakter vertoont veel
goede eigenschappen : gastvrijheid, eerlijkheid,
openhartigheid, lichtgevoeligheid voor de meening van anderen, en gevoeligheid voor 't lijden
van anderen (al strekt zich dat vaak niet verder
dan tot familieleden of stamverwanten uit; het
koppensnellen enz. is meest uit godsdienstige
opvattingen to verklaren), afkeer van gewelddadigheid; de schaduwzijden zijn: gebrek aan
energie en selfvertrouwen, en vergedreven
nieuwsgierigheid. In zedelijk opzicht worden
vooral de Kajan's hooger gesteld dan de Maleiers,
die een meest zeer ongunstigen in vloed op de Dajaks hebben uitgeoefend. De Dajaks hebben een
goeden verstandelijken aanleg en een hoog
ontwikkelden kunstzin. Runne dagelijksche kleeding is zeer eenvoudig, en in hoofdzaak bij de
verschillende stammen gelijk: voor de mannen
is het hoofdkleedingstuk een lendendoek van
31/2 a 7 M. lengte en 90 c. M. breedte, eenmaal
tusschen de beenen doorgehaald en verscheidene
keeren om het middel gewikkeld, voor de vrouwen : een schortje, ongeveer een handbreed beneden den navel om 't middel gebonden. Vroeger
algemeen, en thans nog in de binnenlanden,
word als kleedingstof geklopte boomschors gebruikt. Onder de sieraden nemen de oorversieringen een bijzondere plaats in door haar
zwaarte, waardoor do oorlellen buitengewoon
fang uitgerekt worden, vooral bij de vrouwen;
bij de Kajan-vrouwen bijv. komen de oorlellen
moms wel tot 1 d. M. beneden de schouders.
Het tatoeeeren is bij de meeste Dajakstammen
seer verspreid ; men heeft pen aantal patronen
daarvoor, verschillend al naarmate van het
lichaamsdeel, de sekse, den stam of de stamgroep.
Ook het tandenvijien komt voor, terwijl ook wel
gouden of koperen stiften door de tanden worden
gedreven. De voornaamste inheemsche wapenen
zijn zwaard, speer en blaasroer. Het blaasroer wordt tegenwoordig vooral op de jacht gebruikt. De schilden der Dajaks zijn breed en
worden bij verschillende stammen met relieffiguren versierd; bij de Ki-inja's liefst ook met
(mar van verslagen vijanden. De krijgskleeding
bestaat vooral uit dierenvellen en een rotanrauts met veeren van argusfazant of rhinocerosvogel. Het eigenaardige 'der woningen van de
Dajaks is, dat se op meest zeer hooge palen
staan en dat elk huis een groot aantal verwante
families, vaak een geheelen stam (geslacht) herbergt. Een zeer verbreide bouwstijl is die der
Kajan's aan de Mahakam, waar de huizen op
paler). van 1-5 M. hoogte boven den grond staan,
sen lengte hebben van 150-250 M., een diepte
van 12 —14 M. en een hoogte (boven de palen)
van 8 M. Do achterhelft van zulk een huis be vat
do gezinswoningen of -kamers, die elk met een

meest fraai bewerkte deur uitkomen op de
voorhelft, de gemeenschappelijke voorgalerij,
bestemd voor allerlei dagelijksche bezigheden,
tot ontvangst van gasten, en tot slaapplaats voor
volwassen jongelui en gasten.Bij andere stammen
loopt do gemeenschappelijke gang midden door,
of onder het huis.
De nederzettingen der Dajaks zijn in een
groot deel van Borneo slechts semi-permanent;
uit gebrek aan geschikten bouwgrond, uit vrees
voor vijandelijke overvallen, of om godsdienstige
redenen wordt vaak het oude huis verlaten en
op een andere plek binnen het beschikkingsgebied van den stam een nieuw gezet; zelfs bij de
fraaie en stevige huizen der Bahau's en Kajans
vindt men deze gewoonte; doch zooveel mogelijk
neemt men dan do duurzame materialen mede.
In de brongebieden der groote rivieren op Borneo
zijn nog eenige jagerstammen, die geen vaste
woonplaatsen hebben Poenan's, Boekat's, B6kOtan's enz. ; zij beschutten zich tijdens den
nacht of tegen slecht weer door afdaken van
takken en blaren.
De maatschappelijke inrichting berust bij do
meeste Dajaks op genealogischen grondslag;
de stam, d.w.z. een complex van personen van
gelijke afstamming, dus eigenlijk familieleden,
vormt een rechtsgemeenschap met eigen gezag,
eigen rechtspraak en eigen vermogen; zeer vaak
woont zulk een stain in een groot huis samen;
soms wel in meerdere huizen in eon nederzetting.
De stamorganisatie bij do Kajans is nog steeds
een zeer krachtige en wel-geordende ; met de
beschrijving van de staminrichting der Kajans
aan de M6ndalam kan dus Kier volstaan worden.
Een stam bestaat daar uit eon hoofdman, de
families der vrije Dajaks, en de slaven. Het lot
der slaven is zeer draaglijk en kan zelfs goed genoenad worden; vandaar dat in streken, waar
ons gezag pas gevestigd is, de slavernij nog wel
bestaat ondanks art. 115 Reg. Regl. De rechtsprekende macht van het hoofd, gelijk zijn overmacht in het algemeen, berust op de overtuiging
der stamgenooten, dat hij de adat handhaaft.
Bij den stam berust ook het beschikkingsrecht.
(zie aid.) over den grond, dat zich ook bij de Dajaks op de gebruikelijke wijzen recht van de
stamleden tot inzamelen van boschproducten,
jagen, visschen en ontginnen. Door de uitoefening
van het ontginningsrecht heeft iedere familie bij
de Bahau's een eigen rijstveld, terwijl volwassen
soons en doohters er ieder eveneens een krijgen.
Bij alle gevestigde Dajakstammen is de landbouw, en wel de teelt van r ijst, het hoofdmiddel
van bestaan ; voor een groot deel echter staat de
landbouw nog op zeer lagen trap, en is het uitsluitend een roofbouw; sawah's komen bijna
uitsluitend in de nabijheid der kusten voor.
Ook de godsdienstige ceremonion en verbodsbepalingen, die met den landbouw in verband
staan, staan aan de ontwikkeling van een rationeele cultuurwijze vaak ernstig in den weg. Do
voornaamste feesten houden ook met den
landbouw verband, o. a, is het Nieuwjaarsfeest,
dat aan de M6ndalam na het binnenbrengen van
den oogst wordt gevierd, het voornaamste van
het jaar. Overige landbouwproducten der Dajaks
zijn : mais, suikerriet, aardappelen, tabak, en
een aantal boomvruchten; van veel belang zijn
ook de boschproducten, o. a. Wilde sago. De
rivieren van Borneo zijn seer vischrijk en dus is
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ook de vischvangst van veel belang,zeer vaak
wordt de visch verdoofd door toeba, een verdoovend middel, bereid uit het melksap van lianenwortels, in de rivier to werpen. De' jaeht, het
hoofdmiddel van bestaan der zwervende stammen, neemt bij de gezeten stammen slechts een
ondergeschikte plaats in. Handel, niet zoozeer
tusschen de leden van 66n stam onderling, ale
wel tusschen de stammen en met vreemde handelaars, is wel van belang o, a. door de dikwijls
verre handelstochten, die gezelschappen Dajaks
ondernemen. De eenige tak van industrie, die
ale middel van bestaan kan worden opgevat, is
het vervaardigen van smidswerk: ijzeren werktuigen en vooral zwaarden; meest wordt een en
ander van ingevoerd ijzer vervaardigd; aan den
Boven-Mahakam smelt men ook self wel ijzer.
Overigens is alles bijna geheel huisindustrie,
in hoofdzaak dienende ter voorziening in de behoeften van den vervaardiger on zijn gezin.
Het hoog ontwikkeld kunstgevoel der Dajaks
toont zich vooral in deze huisindustrie, die
tevens kunstindustrie genoerad kan worden.
Het huwelijk is monogaam; hoofden nemen
wel eens moor dan 66n vrouw, vooral onder invloed van het Moharamedanisme. Behalve verboden graden van verwantschap bestaan er geen
huwelijksverboden (eleutherogamie); echter is
het meest gewoonte, dat men met een stamverwant trouwt; stam in dit opzicht in geen ruimen
sin genomen (bijv. geen Kajan's met Longglat's
enz.), huwelijken tusschen stamverwanten, die
niet in 't zelfde dorp woven, komen veel voor.
Het verwantschapsstelsel is parentaal, met
eenige voorkeur voor het matriarchaat; de
positie der vrouw is onder de Dajaks zeer hoog;
ook wat het erfrecht betreft staan vrouwen
met mannen gelijk.
De godsdienst der Dajaks (voorzoover niet tot
het Christend. of het Moh. overgegaan) is in het
algemeen het Indonesisch Animisme ; de vereering
der voorouders neemt bij hen niet zulk een groote
plaats in ale by. bij Bataks on To-radja's; voor
de gewone Bahau's o, a. zijn het een categorie
van geesten, to genaamd, die hun geluk of ongeluk bezorgen; voor de priesters en meer ontwikkelden echter zijn deze to slechts werktuigen
van hun Opperwezen, Tamei Tingei = onze
Hooge Vader, die met zijn gemalin het heelal
bestuurt, en behalve de to nog andere geesten en
goden onder zijn bestuur heeft; hij is alwetend
en beheerscht 's menschen lot. Door middel van
droomen, sommige dieren (vooral vogels enz.)
maken de goede geesten aan de menschen hun
wil kenbaar; vandaar een uitgebreid stelsel van
waarzeggerij en wichelen, het letten op vogelvlucht enz, onder de Kajan's en Bahau's. Ook
het stelsel van verbodsbepalingen (pemali), in
verband met de vrees voor geesten, is zeer ontwikkeld, en werkt vaak belemmerend op allen
vooruitgang; priesters en priesteressen komen
bij de meeste Dajak-stammen voor. Het genezen van zieken door het terugroepen der
zielestof is een der werkzaamheden van sjamanen. Een groote rol spelen ze ook bij verschillende stammen bij het geleiden van de zielen
der afgestorvenen naar het zielenland. Een bijzondere plaats in den godsdienst der Dajaks wordt
ingenomen door de z.g. heilige potten, t6mpajan's of Manga's, groote verglaasde potten,
waaraan zij eon
afkomst
bovennatuurlijke

Ila

toesohrijven, en die door hen in hooge waarde
gehouden worden ; en door de vereering der gesnelde koiven (zie KOPPENSNELLEN); bij
allerlei gelegenheden werd vroeger een versoh
gesnelde kop vereischt; waar 't koppensnellen
verboden of in onbruik geraakt is, voert men de
ceremonion wel met een geleenden kop uit.
De lijkbezorging heeft op verschillende wijzen
plaats, verbranding komt nog voor o.a. bij
de Land-Dajaks van S6rawak en bij de OlonMainjan.D. van Boentoek (Z. en 0. Afd.); elders
wordt het lijk eerst in een uitgeholden boomstam gelegd (zeer nauw, want anders sterft er
gauw weer een van de familie), on later in een
soort van praalgraf op hooge palen geplaatst;
bij de Bahau's worden de lijkkisten liefst onder
overhangende rotsmuren geplaatst.
Voor taal zie DAJAKSCH.
DAJAKSCH. De talon der verschillende Da jak-stammen zijn over het geheel nog zeer weinig bekend, zoodat de onderlinge verhouding nog
niet is vast to stellen. Van hetgeen gesproken
wordt op Nederlandsch-Borneo is het best bekend de taal der Ngadjoe-Dajaks in de Zuider- en
Ooster-afdeeling, met eenige dialectische afwbkingen in gebruik bij de stammen Poeloepobak,
Mangkatip, Mantangai en Kapoeas, Kahajan,
min of meer ook bij de stammen Sihong en Patai.
Dewijl het Ngadjoe'sch alleen spreektaal is,
bezit het uit den aard der zaak geen eigenlijke
letterkunde, al leven onder het yolk ook verhalen, raadsels, enz. nog voort. Gelijk to begrijpen
is zijn het Bandjareesch, het Jay. en vooral het
Mal. niet zonder invloed op het Ngadjoe'sch gebleven ; in de laatste taal worden zelfs uitsluitend
de dindang (= Mal. pantoen) opgesteld. Bb godsdienstige plechtigheden, ale bij het dooden-feest,
bij bezweringen, bedienen de priesters of priesteressen zich van een soort zangen, vervat in dichtertaal, welke den naam draagt van „ban; sangiang", goden- of geesten-taal. Echter ook in andere zangen, waaronder dier-fabelen, wordt zooveel
mogelijk van die baba isangiang gebruik gemaakt.
Eenigszins nader is thane ook de taal der Olon
Mainjan bekend geworden, welke gam voornamelijk den linker-oever van de Barito bewoont,
van Boentoek tot 2° a 3° Z.B. ; deze taal verschilt in sterke mate van het Ngadjoesch, maar
vertoont toch over het geheel hetzelfde type.
Het Boesang'sch is de taal van eenige Dajakeche stammen, welke voornamelijk zich bevinden
in de Boven-Kapoeas der Wester-afd. en in
de onder-afd. Boven-Mahakam der Z.- en
O.-afd. v. Borneo. Da taal wordt bovendien
ale omgangstaal door meerdere stammen verstaan.
lets, doch nog zeer weinig, is bekend geworden
van het Tidoengsch (Tarakansch), on van het,
Boeloengansch. Het laatste zou naar opgavo
zeer stork door het Mal. geinfluenceerd zijn, on
ook zou dit het geval zijn met het Tidoengsch
(Tarakansch), hoewel in mindere mate.
DAJEUHLOEHOER (DAJALOEHOER). Than.
de naam van het N.W.lijkste distr. van de afd.
en het regentschap Tjilatjap, res. Banjoemas
478 K.M2 groot. Tegenwoordig is Wanaredja de
districtshoofdplaats. Da naam „Dajeuh loehoer",
beteekent in het Soendaneesch : hooggeleg e n hoofdplaats, residentie en
duidde vroeger een van Banjoemas geheel afgescheiden, aan den Soesoehoenan behoorend land'
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SOEND.).

ter-meer ten O.Z.O. van den vulkaan Talang
(Sum. Westk.). De waterspiegel ligt 1464 M. boven
den zeespiegel, de lengte is 5660 M., de grootste
breedte 3030 M., de oppervlakte 11,2 K.M. 2, de
grootste diepte 309 M. (zie SOEMANI en DANAU DI ATAS).
DANAU MOOAT. Meer in de Minahasa, Zie
CELEBES a. den Noordarm.
DANO (Danoe). Meer in het district Tjiomae
van de afd. Pandeglang, res. Bantam, een paar
K.M.2 groot, het diepste deel vormend van een kraterbodem, die verder grootendeels wordt in genomen door een moeras, in 1910 ongeveer 50
K.M. 2 in oppervl. Het N. is nog moeras; men beschouwt dit moeras als een belangrijk natuurmonument om zijn eigenaardige flora. Het is
grootendeels begroeid met hoog opgaand ge-

Zie BROUSSONETIA.
DAMAR (Daxnraer of Daam). Eilandje in de

boomte.
DANSEN. In het algemeen gesproken, en be-

Banda-zee, ten N.O. van Timor, behoorende tot
de onderafd. Wetar der afd. en res. Timor en Onderh., met een oppervlakte van 315 K.M. 2 Het bestaat uit een ouden vulkaanmantel waarvan het
O.lijk deel is ingestort, waarin later minstens drie
jongere kegels zijn verrezen; de hoogste, Woerlali
of Woerarlili genaamd, is ongeveer 800 M. hoog.
Tusschen twee der genoemde jonge kegels is een
diepe inham, de baai van Solat (of volgens Verbeek: van Koeloewati), waaraan de hoofdplaats
Woeloer gelegen is. Verder liggen op het eiland
nog 7 of 8 negorijen van minder beteekenis, die
op heuvels gebouwd en door steenen ringmuren
orngeven zijn. De bevolking zal J 1700 zielen bedragen, die twee verschillende talen spreken en
geen anderen godsdienst kennen dan de vereering
van de zielen hunner afgestorvenen.
DAMAR. Maleisch woord ; verzamelnaam van
verschillende soorten van bars, die alle afkomstig
zijn van boomen uit de familie der Depterocarpaeeeen, waarvan de geslachten Hopea en Shorea
vermoedelijk de voornaamste zijn. Doordat het
produkt van zooveel verschillende standplaatsen
komt, heeft bet geen uniform uiterlijk en samenstelling. De beste soorten zijn Katoog-damar
(damar matakoetjing) en Glasdamar. Het is een
min of meer doorscbijnende stof, die tusschen 78°
en 85° smelt. In 1912 werd voor een waarde van
ruirn. 2 millioen gulden uitgevoerd.

houdens later to vermelden nit zonderin gen, wordt
in den Ind. Arch. het dansen uitsluitend door
vrouwen beoefend en bestaat het hoofd zakelijk in het aannemen van zekere standee, het
verrichten van in den regel langzame licbaamsbewegingen en verdraaiingen van lendenen, armen en handen, terwijl de voeten weinig gebruikt
worden.
Op Java wordt de dans voornamelijk door
vrouwen verricht,die daarvan haar beroep ma ken,
of wel in de Vorstenlanden door aanzienlijke
meisjes, aan den persoon van den vorst verbonden ; in de Preanger wordt de taak van danseres
ook wel vervuld door vrouwen uit de desa, die
daarvan geen beroep rnaken en een eerbaar Leven
leiden. Dit laatste is niet het geval met de danseressen van beroep, ronggeng of taledek genoemd, die in den regel tevens prostituees zijn.
Geheel andere personen zijn de serimpi's en WSdayt,'s in de Vorstenlanden. Met die namen worden danseressen aangewezen, uit de aanzienlijkste vrouwen van den kraton gekozen met uitzondering van de dochters van den vorst. Knapen
van hooge geboorte behooren ook tot doze balletcorpsen. De namen duiden eigenlijk bepaalde dansen aan; de s6rimpi-dans wordt slechts door 4, in
een enkel geval door 5 vrouwen verricht, nooit
door mannen ; de beelaja-dansen kunnen echter
ook door als vrouwen verkleede mannen worden
opgevoerd, waarbij negen danseressen of dansers
optreden, die even zoovele nimfen van Ratoe
Kidoel, de vorstin van het Zuiden, voorstellen.
Zulke dansen worden nooit dan in het bijzijn van
den vorst opgevoerd, en zelden buiten den kraton. Sommige regenten bezitten ook een corps
danseressen en dansers, maar mogen niet weer

(wimp aan, ongeveer bestaande uit de tegenwoordige distr. Dajeuhloehoer, Madjenang en Pegadin gap.
DALANG. Vertooner van de wajang (zie ald.)
en voorlezer bij de hofdansen (zie DANSEN).
DALBERGIA LATIFOLIA Roxb., fam. Legumino8ae - Papilionatae. &Ina, Ming. Een hooge
dikke boom van Voor-Indig; in den Mal. Arch.
alleen van Midden- en 0.-Java bekend, en daar
meest in kleine complexen in de vlakte voorkomend. Het hout is om de prachtige kleur en
de groote duurzaamheid zeer hoog geschat als
meubelhout, vooral voor tafels en kasten.
DALEM. Vorst, vorstelijk, ook de woning van
worst en of andere grooten.
DALIMA (MAL., JAV., SOEND.). Zie PUNICA.

DALOEWANGof DELOEWANG(JAV.,

DAMAR DAGING en DAMAR POETIH. Zie
AGATHIS ALBA.

DAMASCEEREN. Zie PAMOR.
DAMPIER (GEMIEN STRAAT ) tusschen Waigeoe met de Z.W. daarvan gelegen Jef Fam-groep
en de N.W.kust van Nieuw-Guinea met het voorgelegen Batanta.
DANAU. MAL. woord, beteekent m e e r. Op
Borneo is de naam gebruikelijk zoowel voor de
groote ondiepe plassen met wisselende uitgestrektheid, die men bijv. in het stroomgebied van
Kapoeas en Mahakam aantreft, als voor doode
rivierbochten, die kleine meren vormen langs
beide oevers van den benedenloop der groote
stroomen. Zie ook Borneo IV.
DANAU DI ATAS (= boven-meer). Meer bij
Alahan Pandjang, ten Z.O. van den vulkaan Talang (Sum. Westk.). De waterspiegel ligt 1531 M.
hoog. Het heeft een grootste lengte van 6430 M.,
een grootste breedte van 3040 M., een oppervl.
van 12.6 K.M. 2 en een gemidd. diepte van

44 M.
DANAU DI BAROEH (= beneden-weer). Kra-

dan zeven hunner laten optreden.
Op de Buitenbezittingen heeft men danseressen
van beroep in Pale mbang, waar zij pelandok
(dwerghertje) genoemd worden; verder de padjogo bij de Makassaren en Boegineezen, en de djoged op Bali. In verschillende streken van den
Archipel zijn dansen in zwang, waarbij mannen
en vrouwen gezamenlijk zich bewegen, met of
zonder gezang, maar waarbij toch nooit, zooals
bij ons, mannen en vrouwen zich paarsgewijze
omvatten, daar dit als onwelvoegelijk beschouwd
wordt. Bij de Atjehers worden sedati's, dansjongens, aangehouden, die in alle lichaarasbewegingen onderricht worden, welke bij inlandsche
dansen vereischt worden en tevens voor tegennatuurlijke ontucht worden gebruikt. Krijgs-
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dansen worden bij verschillende volkeren van
den Arch. door gewapende mannen verricht, zooids het tjakalele in de Molukken ; bij plechtige gelegenheden wordt aldaar en in de Minahasa de
kablisaran opgevoerd, een krijgsdans, door verscheidene, fraai uitgedoste personen uitgevoerd,
die zich in twee rijen scharen en dan een 'wort
spiegelgevecht bouden.
DANTE MARIO. Bergtop op Celebes (zie aldaar onder b. Midden Celebes).
DAO. Eilandje in de Timor-zee, ten Z.W. van
het eiland Roti, ongeveer 34 K.M. 2 groot. De
mannelijke bevolking staat bekend als bijzonder
bedreven in het smeden van goud, dat het voornaamste middel van bestaan uitmaakt, daar velen met de door hen vervaardigde sieraden de omliggende eilanden afreizen en hun waren voor
voedingsmiddelen en lijnwaden verruilen. Het behoort tot de onderafd. Roti, afd. Z.Timor en Eil.,
resid. Timor en Onderh.
DAOEN. Maleisch woord, dat blad beteekent,
en vaak bij namen van planten gevoegd wordt.
DARAT (ORANG). Zie ORANG DARAT.
DARSANA (JAY.). Zie EUGENIA MALACCENSIS.
DASAR. Onder deze benaming (het woord beteekent „bodem") verstaat men een kale en dorre
vlakte, ook Zandzee genaamd, in het Ti5nggergebergte ter hoogte van 2080 tot 2150 M. gelegen.
Zie TtNGGtR.
DASSEN. Zie WEZELS.
DATI. Het datistelsel in de residentie Amboina
hangt ten nauwste samen met het grondbezit en
werd Kier reeds voor den tijd der 0.-I. C. aangetroffen. Elke negorij heeft een bepaald aantal
dati's onder een „kapala dati", welke titel van
vader op zoon en bij ontstentenis van dezen op de
oudste dochter overgaat. De leden van de dati
(anak dati of toeloeng dati) hebben van of hun
18e jaar het voortdurend gebruiksrecht van de
aan de dati toegewezen „doesoen dati", maar
vrouwen krijgen gewoonlijk dit recht niet gelijktijdig met de mannen.
DATJIN. OHINEESCH. Een unster of weegstok,
het bij inlanders en vreemde oosterlingen meest
voorkomende weegwerktuig. Ook een pikoel, een
gewicht van 100 kati's.
DATOE, DATOEK, DATOEQ. Is de benaming
voor een hoofd in verscheidene streken, door Maleiers be woond.
DATURA FASTUOSA L., fam. Solanaceae. K6tjoe boen g (MAL., JAV. Koetjoeboen g (so END. Een
1 tot 2 M. hooge plant, die in Indict gekweekt en
verwilderd voorkomt. De plant heeft zeer groote
witte of purperen bloemen en gestekelde vruchten, die wel wat op die van den Europeeschen
doornappel gelijken. Als geneesmiddel worden de
zaden, bloemen en bladeren aangewend, de bladeren als pijnstillend middel, door ze met olie to
laten trekken. De bloemen worden gedroogd en
tegen asthma gerookt, terwijl de zaden inwendig
als wormdrijvend middel gebruikt worden. Alle
deelen van de plant zijn in hooge mate vergiftig.
DE BOES - spelen. Zie DABOES-SPELEN.
DECENTRALISATIE. Met betrekking tot Ned.
Indic wordt deze term gebezigd in drieerlei zin,
al naar gelang men denkt aan de inrichting van
het gouvernementsbestuur zelf, aan locale raden
of aan zelfbesturende landschappen.
I. Vooreerst wordt er onder verstaan decentralisatie in den boezem van het gouvernementsbe-
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atuur (decentralisation administrative), en wel
door afwenteling van bevoegdheden hetzij van
den wetgever of van de Kroon op de Indische re.
geering, hetzij (vooral) van den Gouv.-Gen. op
departementshoofden of hoofden van gew. bestuur of hoofden van nader in to stollen gouvernementen, hetzij eindelijk van het binnenlandsch
bestuur op het inlandsch bestuur.
II. In de tweede en voornaamste plaats kent
men decentralisatie in den zin van bestuur en
regeling van eigen huishouden, benevens medebo.
wind (autonomie benevens selfgovernment), door
zelfstandige rechtagemeenschappen
(geen
sche rijkjes zijnde), staande onder Ned.-Indi8zelt
Tot 1905 bestond er tusschen de hooge regeering
zelf on de Inl. dorpsgemeenten en andere gemeen.
schappen dan dorpen (zie DESA, DORP, GEMEENTE en GEMEENSCHAPPEN) niets, dat
met on ze Nederlandsche provincie of gemeente
vergelijkbaar ware.
De vraag nu, hoe Indict te helpen aan provincien on gemeenten in moederlandschen zin is opgelost door de Decentralisatiewet van 1903. (Stb.
1903, no. 329, gew. 1915 no. 542). Om de tegenwoordige decentralisatiewetgeving te kennel,
moet men eenerzijds deze wet van 1903 (artt.
68a, 68b en 68c van het Reg. regl.) met het Decentralisatiebesluit en de Locale Raden-Ordonnantie
(beide afgekondigd in 1905) raadplegen, welke
aan alle locale ressorten (of locale zelfbesturen,
zie Bijbl. 6457) gemeen zijn (o.a. bevoegdheid tot
het sluiten van leeningen), anderzijds de zgn.
instellingsordonnanties, die voor elk locaal ressort afzondorlijk eenige voorschriften stelleu
nopens samenstelling van den raad, bevoegdheden
van het ressort, enz. Op vier punten behoort, ale
men de bestaande wetgeving wil begrijpen, vooral
de aandacht to vallen.
Vooreerst : er zijn locale ressorten van drieerlei
rang, gedecentraliseerde gewesten (vgl. de Nederlandsche provincien), gedecentraliseerde middelslagressorten (van 1906 tot 1909 de afdeeling
Deli, sinds 1909 het cultuurgebied ter Oostkust
van Sumatra), en gedecentraliseerde gemeenten
(vgl. de Nederlandsche geraeenten); deze drie zijn
voor zoover ze in een streek voorkomen, hierarchisch gerangschikt. Een hilirarchisch verband
tusschen deze gemeenten en de inlandsche gemeenten ontbreekt echter nog altijd.
Ten tweede : de wet kent geen locaal ressort
zonder localen raad. Decentralisatie in streken,
waar zulk een raad niet behoorlijk kan worden
gevormd, is dus uitgesloten; zie evenwel beneden
onder III.
Ton derde : nergens is de autonomie der locale
ressorten gewaarborgd; integendeel kan de Indische regeering, na waarschuwing, elk locaal belang aan zich trekken of ordonnantie daarin
een voorziening treffen.
Ten vierde : van selfgovernment, hoewel in de
wet uitdrukkelijk voorzien, is niets gekomen.
Alle uitvoering van de gouvernementstaak is on
blijft bij 's lands eigen ambtenaren, behoudene
dan de medewerking der inlandsche gemeenten
(zie DESA en DORP).
Gemeenten (gedecentraliseerde). Van de drie
soorten is dit de oudste en de belangrijkste. Op
Java zijn er thans (Juli 1918) 19, op de Buitenbe
zittingen 10 ;na1909zijn er geen meer bijgekomen
De meeste hebben een gewestelijken of een middenslagraad boven zich; alleen Padang, Palm,-
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ban4 en Makasser niet. Haar orgaan is de gemeenteraad (bestaande uit Europeanen, inlanders en
vreemde Oosterlingen; zie voor hun aantal de
instellingsordonnanties), waarvan de (sterk wisselende) Europeesche leden Binds 1908 gekozen
worden door Europeesche kiezers, en de overige
vrijelijk benoemd worden door den landvoogd.
De voorzitter werd ondersteld een bestuursambtenaar te zijn ; echter hebben de Ind. begrooting
voor 1916 en een recente wijziging van de deoentralisatie wetgevin g (1916) ruimte gemaakt
voor drie (later weer) burgemeesters.
Andere plaatselijke ressorten (middenslag-). De
raad van zulk een ressort wordt geheel benoemd,
en wel met een verplichte kleine meerderheid van
gouvernementsambtenaren (landsdienaren); de
voorzitter moet bestuursambtenaar zijn, als raadressort en bestuursressoit samenvallen, doch is
Let tot dusver (Cultuurraad Sum. Oostkust) ook
in een ander geval. De Cultuurraad heeft Been
gewestelijken raad boven zich, wel een gemeente
(Medan) onder zich, het is tot dusver (Sept. 1916)
de eenige locale raad binnen zelfbestuursgebied,
in verband waarmede ook de vorsten ter plaatse
in den raad zitting hebben gekregen en er tusschen dit ressort en de zelfbesturende landschappen tal van betrekkingen bestaan. Daar de Cultuurraad een zeer actieve raad is, heeft hij onderscheiden eigen ambtenaren.
Gewesten (gedecentraliseerde). Deze zijn er alleen op Java en Madoera, ten getale van 15.
Ook de raden van deze worden geheel benoemd,
met een verplichte kleine meerderheid van landsdienaren ; het hoofd v. gew. bestuur is axnbtshalve
voorzitter van den raad. De meeste gewestel.
raden hebben 1 of weer gemeenteraden onder
zich.
III. Hoewel men onder „decentralisatie" zonder raeer de instelling van locale ressorten verstaat als bedoeld onder II, is toch de belangrijkste Indische decentralisatie nog een andere. Zij
raakt het jonge instituut der opvoeding van zelf19esturende landschappen en der landschapskassen.
ifierdoor toch is het mogelijk geworden, niet alleen om de openbare inkomsten in die landschappen ten nutte to doen komen aan land en yolk zelf
(in plaats van aan de personen der zelfbestuurders), doch ook om krachtige organisaties to scheppen met eigen middelen en eigen(onder onzen
invloed) bruikbaar bestuur, die in tal van be►oeften voorzien buiten de Ind. regeering en
de Ind. begrooting om en zelfs aan die begrooting een deel restitueeren van wat zulk een
landschap aan den lande kost ( zie ZELFBESTUBEN).

DEDEM (Mr. WILLEM KAREL BARON VAN).
Glob. 1839 op den huize Vosbergen bij Heerde.
promoveerde in de reehten to Leiden in 1861
en deed hetzelfde jaar to Delft ox. voor 0.-I. ambtenaar, was van 1862 tot 1873 advokaat en proeureur bij den Raad v. Just. te Semarang. In 1880
werd hij tot lid der Tweede Kamer gekozen, waar
zich vooral op koloniaal gebied zeer onderscheidde. Bij het optreden van het Ministerie v.
rienhoven—Tak v. Poortvliet werd aan Van Dedem de portefeuille van Kolonien toevertrouwd
(1891), die hij 1894 nederlegde, na de verwerping
van het wetsvoorstel ter regeling van het kiesrecht. Belangrijke wetsontwerpen werden tijdens
sijr Ministerie ingediend en aangenomen, zooals
tot aanleg van spoorwegen, tot goedkeuring van

overeenkomsten met de Ned. rn.ailvaart-ondernemingen en met de Ned.Handelmij., tot bevloeiing van de Solo-vallei, tot invoering der opium-regie op Madoera enz.
Van Dedem heeft menigmaal belangrijke koloniale vraagstukken toegelicht, o.a. in de Gids
1875 en in het Indische Genootschap, waarvan hij
geruimen tijd voorzitter was, en in het Kol. Congres in 1883 te Amsterdam gehouden.
DEELBOUW is de, bij de Inlanders in geheel
Indonesia zeer gebruikelijk transactie over grond,
waarbij de grondbezitter of de pandnemer van
grond zijn akker ter bewerking afstaat aan een
ander Inlander, tegen den plicht tot uitkeering
van een evenredig deel van den oogst.

DELDEN (AMBROSIUS JOHANNES WILLEBRORDUS VAN). Geb. to Goor 1819. Overleden
te Kobe (Japan) 1887. Was voor de Indische
maatschappij van 1860-1880 een zeer verdienstelijk burger. Aan zijn bemoeiingen was de veal
to lang verzuimde instelling van Kamers van
Koophandel en Nijverheid in N.-I. grootendeels
to danken en als de eerste Voorzitter van de Bataviasche Kamer leverde hij voortreffelijk werk.
In 1875 verscheen van zijn hand de brochure
„Blik op het Indisch Staatsbestuur".
DELFSTOFFEN. Zie MIJNWEZEN.
DELI. Land b e s c h r ij v i n g. Onder dezen
naam (eigenlijk Deli) wordt gewoonlijk verstaan
het geheele cultuurgebied van Sumatra's Oostkust,
van Atjeh tot Asahan, en het omvat dan heel wat
weer dan hetgeen strikt genomen ten rechte dezen
naam draagt. Bij de nieuwste bestuursindeeling
komt Delinogmaar alleen voor als bestanddeel van
den naam der afdeeling Deli en Serdang, onderdeel van het zoogen. „Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra" en van de namen der onderafdeelingen Beneden-Deli en Boven-Deli.
Het landschap Deli is feitelijk een betrekkelijk
smalle landstrook, ten N. grenzende aan do
straat van Malaka, ten Z. aan de onderafd. Karolanden. De grens is hier in hoofdzaak de kam van
het gebergte. Oostelijk van Deli ligt Serdang, westelijk Langkat. Tot Deli worden nog gerekend to
behooren de landschappen Padang en Bedagei,
die Oostelijk van Serdang liggen. Doze worden
echter door hun eigen hoofden, datoeks, zelfstandig bestuurd.
Het landschap Deli bestaat grootendeels nit
eene 20 tot 25 K.M. breede, alluviale laagvlakte
(roode of witte klei vermengd met zand ) eerst
langzaam tot ± 700 M. en dan vrij steil naar het
Z.W. oploopende on begrensd door een vulkanisch
gebergte, waarin de vulkanen Si Bajak en Sinaboeng verrijzen, dat in de ongev. 1250 M. hoop
bergplateau's van het noordelijk Toba- en Karogebied overgaat. Tal van rivieren doorkruisen dio
vlakte, deels van vrij aanzienlijken omvang (zio
SUMATRA R i vie re n), die groote massa's
slijk en zand medevoeren. Ten einde het vervoer
der groote hoeveelheid tabak, hier verbouwd, to
vergemakkelijken, is sedert 1883 een spoorweg
van den mond der Deli-rivier (Belawan) over Laboean Deli en Medan naar Deli Toewa aangelegd ;
van Medan gaat verder een lijn door het gebied
van Langkat on een door Serdang naar Ming
Tinggi (Padang en Bedagei) en Asahan, terwijl
ook nog enkele stoomtram-zijlijnen zijn aangelegd. Do vruchtbare slib, uit de binnenlanden
aangevoerd, en de groote rijkdom aan waterdeelen
die.; waar de grond zich achter den lagen, vaak
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overstroomden kustzoom verheft, deden groote
wouden ontstaan, die een lossen, humusrijken en
uiterst vruchtbaren bodem vormden, welke voor
de tabakscultuur bij uitnemendheid geschikt
bleek, die hier dan ook verreweg de beste resultaten oplevert.
De voornaamste plaatsen in Deli zijn : Bglawan
(zie aldaar); Laboean Deli, de oude hoofdstad
van het rijk Deli, thans echter zeer achteruitgegaan ; de gewestelijke hoofdplaata Medan (zie aldaar); Delitoea en Arnhemia (zie aldaar) twee
eindpunten van de Delispoor; Ming Tinggi in
de onderafd. Padang en Bedagei (zie aldaar).
Het landschap Deli is in het genot gelaten van
zelfbestuur en eigen rechtspleging, terwijl zijne
verhouding tot het Gouvernement wordt be.
heerscht door het in 1907 vernieuwd politiek contract; het wordt bestuurd door een Sultan met
een mad van landsgrooten. Het bestaat nit 4
Maleische en 4 Bataksche landschappen.
De inkometen der verachillende hoofden zoowel als van den Sultan worden naar een vaststaande verhouding betaald nit de landschapskas
(sedert 1907 ingesteld ).
Zie verder OOSTKUST VAN SUMATRA,
DELI-MAATSCHAPPIJ en TABAK.
DELI (POELOE-) of KLAPPER-EILAND.
Eiland in den Ind. oceaan op 7* Z.B. en
105° 32' O.L. bezuiden en niet ver van de kust
van Bantam, tot welk gewest het administratief
behoort.
DELI-MAATSCHAPPIJ. De aanleiding tot de
oprichting van deze, de oudste der Indisehe cultuurraaatschappijen, gaf een onderzoek door een
tabaksplanter op Java, den heer J. Nienhuys, ingesteld naar de geschiktheid der Delische gron.
den voor de tabakscultuur. Toen de eerste resultaten zijner onderneming gunstig bleken, word
Nienhuys vooral door den Heer P. W. Janssen
krachtig gesteund, aan wiens initiatief de oprichting der Deli-maatschappij waarbij hij van
den aanvang (1869) of tot 1898 als Direoteur optrad voornamelijk to danken is. De oppervlakte der gezamenlijke landbouwconcessies
bedraagt thans ongeveer 120.000 hectaren, verdeeld over Deli en Langkat. In exploitatie zijn 21
ondernemingen, die elk haar administrateur on
4 tot 6 assistenten hebben. Aan het hoofd van
hot personeel in Deli staat'een hoofdadministrateur to Medan, bijgestaan door 2 inspecteurs en
een secretaris. Het Europeesch personeel aan de
Maatschappij verbonden bestaat uit 180 personen, waaronder 4 geneesheeren. Ben aantal van
ruim 20.000 koelies, Chin. en Jay., zijn op de
ondernemingen werkzaam, behalve Bataks en
Maleiers, die meest tijdelijke diensten verrichten.
De grootsche resultaten door de Deli Mij. ver
kregen zijn uitsluitend aan de tabakscultuur to
danken; op de onderneming Tandjong Slamat
werd in 1907 een begin gemaakt met aanplant
van Hevea Rubber.
DELI-RIVIER of SOENGEI LABOEAN. Ont•
springt in de Bataklanden, aan den noordelijken
voet van het gebergte rand het Toba-meer on ontlast zich op de kust van Deli in de Straat van Malaka na vereeniging met de BiSlawan-rivier en
vormende het eilandje Ps5lawan. Medan en Laboean Deli liggen aan deze rivier; in den beneden.
loop is zij voor prauwen bevaarbaar en ook weinig diepgaande stoombootjes kunnen haar een
m0 of zes opvaren.
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DELI-SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.
SPOOR- EN TRAMWEGEN.
SOEND.). Zie PUNICA.
DELIMA
DELOEWANG
Zie BROUSSONETIA.
DEMAK ( DiSn2ak). Land bes chr ij v i n .g.
Afd. en regentschap van de res..Semarang met eon
oppervlakte van 1443 MM.*, bevattende 2 contraleafdeelingen, ieder met 3 districten, nl. de contitle afd. Demak met de districten Demak, Wgdoeng en Grogol en de controls afd. Goeboeg met
de districten Manggar, Samboeng en Singen-Kidoel. Einde 1905 had de afdeeling ongeveer
300.000 bewoners, waaronder 100 Europeanen
en 1600 Chineezen. Binnen de grenzen van
Demak liggen een tiental dorpen met het
hoofddorp Adilangoe of Kadilangoe, die tot 1883
onder het gezag hebben gestaan von geestelijk.
pangerans, afstammende van Soenan Kalidjigi,
die to Adilaugoe begraven is.
Geschiedenis. Inhetbeginderl6eeenw,
omstreeks het jaar 1520, vernietigden de Mohammedaansche Soenans, langs do N.kust van Java
gevestigd, het Hindoe-Javaansche rijk van Madjapait, in de residentie Soerabaja gelegen. Hun
aanvoerder in dien strijd was een Javaansda
hoofd van Demak, de bekende Baden Patah, en,
volgens de overlevering, een noon of kleinzoon
van den laatsten vorst van Mad japan. Waarschijnlijk erkenden na dien de kleine Mohammedaansche staatjes langs de kust tot Soerabaja ingesloten den vorst van Demak als hun wereldlijk
hoofd. In 1602 trof de Nederlandsche admiraal
Jacob van Heemskerck den pangeran van Demak
aan, in een oorlog gewikkeld met het zich meer en
meer uitbreidende Mataram. De hoofdplaats
werd een paar jaren daarna, 1604, veroverd en
het landschap maakte sedert dien een deel uit
van het uitgestrekte Javaansche rijk van het midden. In 1746 werd het direct gebied der 0.-I.
Compagnie, na 1800 van het N.-I. gouvernement.
— Gedurende 1848/49 heerschten in een groot
gedeelte van Midden-Java, met de regentschappen Demak en Grobogan tot centrum, tengevolgs
van misgewas rijstgebrek en hongersnood, die
aan de namen dezer beide regentschappen een
treurige vermaardheid hebben verleend. Ben
buitengewoon ongunstige weersgesteldheid en besrnettelijke ziekten onder menschen en vee in de
jaren 1900-1902 waren de onmiddellijke oorzaak van wederom een hongersnood in laatstgenoemd jaar in nagenoeg dezelfde streek (afd. Demak en Grobogan on de aangrenzende Z.lijk•
deelen van de afd. Pati en Koedoes). Het is doze
laatste hongersnood, welke den stoat gaf aan het
bekende onderzoek naar de mindere welvaart der
inlandsche bevolking op Java (zie WELVAARTONDERZOEK).
DEMAK. Hoofdpl. der afd. Demak van de
res. Semarang, op 10 M. hoogte boven de zee gelegen aan de Toentang, welke rivier in haar benedenloop daarom wel rivier van Demak wordt
genoemd. Demak is een der historisch meet*
merkwaardige plaatsen van Java, zie DEMAK
afdeeling en regentschap. De stad had op het eind•
van 1905 ruim 5200 inwoners, waaronder een 50tal Europeanen en 500 Chineezen, en ligt aan den
tramweg, die Semarang met R6mbang verbindt.
Van Demak loopt een tak van dien tramweg in
Z.O.-lijke richting over Poerwodadi naar Blora en
naar Goendih (in aansluiting met den spoorweg
Semarang—Vorstenlanden). Van den ouden
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luister van Demak is weinig meer over. De beroemde moskee, het werk, naar men zegt, van
Baden Patah, omstreeks 1468 voltooid, is in 1845
verbouwd en heeft van den ouden bouw slechts
acht met snijwerk versierde pilaren behouden, als
een nagedachtenis aan de acht zendelingen, die
met Radon Patah den Islam in Demak hebben ingevoerd nl. Soenan Bonang, Soenan KalidjagA.,
Soenan Giri, Soenan Dradjat, Soenan
Soenan Goenoengdjati, Soenan Ngrandoeng en
Soenan Koedoes. Van het oude vorstenverblijf,
waarvan men alleen de plaats weet aan te wijzen,
ie Been spoor meer te vinden. Alleen de graven
van de drie bekende vorsten van Demak, Panembalian Djimboen, Pangeran Sabranglor en Paugeran Trenggin a worden nog in de nabijheid der
moskee aangewezen. De moskee wordt nog steeds
zeer vereerd. Duizenden komen op den GaraegB6sar (zie GARtBRG) heinde en ver ter bedeyaart, zooveel mogelijk te voet en keerden vroeger terug met een kruikje water uit den moskeeput.
aloen-aloen is dan vol biddenden en verder
vol kramen, want ook bier wordt tegelijk met het
kerkelijk feest een kermis gehouden. Sedert 1910
wordt in het belang der hygiene voor het doen der
voorgeschreven wasschingen het water, gebezigd
door middel eener buisleiding, verkr( gen nit
Jen art esischen put op den aloen -aloen van Demak voor de moskee. De moskeeput kwam langsairu to vervallen.
DEMAKSCHE WATERWERKEN. De streek,
door doze werken bevloeid, is ten N.W. begrensd
door de Java Zee, in het 0. on N.-0. door de Serang-rivier, in het W. gedeeltelijk door de Toentang, welke de afwatering bezorgt van de Belwit Peeing, het moerassig gedeelte der vlakte
van Ambarawa. De Z.grens wordt gevormd door
een drietal bevloeiingskanalen, waarvan twee bij
Glapan hun water ontleenen aan de Toentang (het
Ooster- en Westerkanaal,) terwijl het derde bij
Wadi uit de Serang wordt afgetapt. Administratief behoort zij grootendeels tot de afd. Demak
der res. Semarang; een kleiner decl, links van do
Kali Toentang gelegen on door het bovengenoemde Westerkanaal geirrigeerd, ressorteert onder
het district Singenkidoel der afd. Semarang.
De werken dienen thans voor de bevloeiing van
rond 61.900 bouws, waarvan 7600 bouws vroeger
gebeel van bevloeiing waren verstoken. De landen ten N. van den postweg (het laagst gelegen
terreingedeelte uitmakend) hebben in den Westmoesson nog veel van waterbezwaar te lijden.
Hier, in het gebied van het Prauwvaartkanaal en
bet We'doeng-gebied, wordt in den drogen tijd een
aitgebreide katoenteelt gedreven, die de bevolking zeer belangrijke voordeelen oplevert, en
voor een groot deel schadeloos stelt voor de min
gunstige toestanden, welke voor de rijstcultuur
in den Westmoesson bestaan.
DEMANG. Zoowel een anabtelijke titel als een
ambtelijk praedicaat.
DEMMENIE (HENRY). Geb. 1830 to Miihlhausen, trad 1848 bij het Kolon. werfdepot te Harderwijk in dienst, kwam in Indio in April 1849, doorliep verschillende rangen en word in 1886 generaal-majoor. Word in 1884 civiel- en militairgouverneur van Atjeh in welke betrekking hij de
bekende concentratie onzer stelling (zie ATJtH,
g e s c h i e d e n i s) voorbereidde, leidde en ten
sitvoer bracht. Overl. 1886.
DEMPO. Nog werkzame vulkaan op de grens

van Palembang en Benkoelen. Het hoogste punt.,
de G. Merapi, is 3173 M.; op den Piek van Koerintji na is het dus de hoogste berg van Sumatra. In
den tegenwoordigen krater, die damp en rook
uitstoot, ligt een bijna volkomen cirkelrond weer,
waarvan de oppervlakte op 2804 M. ligt; de middellijn van dit meer is 400 M.
DENDENG. Gedroogd en gewoonlijk met kruiden toebereid, in dunne plakken gesneden vleesch.
DENDROBIUM CRUMENATUM Sw., fam. Orchidaceae. Duifjes-orchidee, Arggerik meirapati
(DIAL.). Een zeer algemeen voorkomende kleine
epiphytische Orchidee, die de eigenaardigheid
heeft in een bepaalde streek op ongeregelde tijden
gedurende 1 of 2 dagen algemeen to bloeien. Door
de groote massa witte welriekende bloempjes
valt de plant in die dagen zeer op.
DENDROBIUM UTILE J. J. S., fam. Orchidaceae.
Anemi (B0EG.). Epiphytische Orchfdee met geelgroene stengels, die vooral in Boni
als vlechtmateriaal gebruikt worden. De stengels
worden daartoe gespleten en nat om een stokje
gelegd, zoodat men een glad lint verkrijgt.

DENEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL.
Zie het art. in de groote Encycl. voor N.-I.
DENGKENG. Lin ker-zijrivier van de Solo-rivier,
die vroeger ten onrechte wel eons als de boven loop
van die rivier is aangemerkt. Zij ontspringt op de
Z.liike hellingen van den Merapi.

DENPASAR. Zie BADOENG.
DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR. Evenals in Nederland onder de Ministerion, is het ad ministratief beheer in Nederl.Indie
onder verschillende Departementen.
Van dozen staat het Departement van oorlog onder leiding van den Commandant van het Leger
en chef van het Dep. van oorlog (zie LEGER),
het Departement der Marine onder die van den
Commandant der Zeemacht on chef van het Dep.
der Marine (zie ZEEMACHT), terwijl de overige
departementen, gezarnenlijk die van het burgerlijk bestuur genoemd, geplaatst zijn onder hoof•
ambtenaren, die den titel voeren van Directeur

en een tractement genieten van f 24.000 's jaars.
De dep. van het burgerl. best. zijn 7 in aantal,
nl. van Justitie, van Binnenl. Bestuur, van Onderwijs en Eeredienst, van Landbouw, Nijverheid en Handel, der Burgerlijke Openb. Werken,
van Gouvernementsbedrijven en van Financilin.
Volgens art. 64 Reg. Regl. wordt het getal,
do werkkring en de bevoegdheid der Directeuren
door den Koning bepaald ; zij worden door den
Gouv. Gen. benoemd, zijn belast de bevelen die
hij geeft, uit to voeren, en zijn hem verantwoording schuldig. Bij de wet tot instelling van een
VOLKSRAAD (zie aldaar) is tevens artikel 65 van
het Reg. Regl. gewijzigd in dezen zin, dat telkens
wanneer 'de Gouv. Gen. hun samenwerking beveelt, de Directeuren der departementen van algemeen burgerlijk bestuur zich vereenigen met de
Hoofden der departementen van oorlog en marine tot een „Raad van Departementshoofden."
De verhouding tusschen directeuren, chefs van
. departementen van algemeen bestuur, en hoofden van gew. bestuur is een eenigszins eigenaardige, die niet zonder moeilijkheden is. Ofschoon
ambtelijk boven de hoofden v. gew. best. geplaatst,
zijn de directeuren toch niet hun superieuren,
daar eerstgenoemden niet direct onder hun bevelen gesteld zijn; toch hebben zij het recht hun
aanschrijvingen of wenken te doen toekornen. En
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ingevolge Bijbl. 3044 hebben de directeuren de
brieven der hoofden van gew. best., aan den Gouv.
Gen. gericht, niet onmiddellijk door to zenden,
doeh behooren zij hun consideration en ad vies daar134 to voegen. De brieven en voorstellen der gew.
bestuurshoofden der Buitenbezittingen, handelende over staatkundige aangelegenheden, worden
intusschen sedert de toevoeging aan het Dep. v.
B.B. van een afd. bestuurszaken der Buitenbezittingen door den Gouv. Gen. over het algemeen
voor advies in handen van den Dir. B. B. gesteld.
Uit dit saes blijkt, dat de hoofd9n der departementen, ofschoon geenszins chefs der hoofden
van gew. bestuur, Loch als de vertrouwde tusschenpersonen tusschen hen en den Gouv.-Gen.
moeten worden beschouwd, die volkomen op de
hoogte moeten worden gehouden van den gang
der zaken, tot hun departement behoorende, ja
zelfs bevoegd zijn den hoofden v. gew. bestuur
voorschriften te geven, behoudens de bevoegdheid der laatstgenoemden, zich op den Land.
voogd te beroepen.
DEPOK. Station van den spoorweg van Batavia naar Buitenzorg. Tevens is Depok de naam
waarmede gewoonlijk wordt aangeduid een complex van een drietal landen, Depok, Mampang en
Karanganjer, alsmede een tweetal kleinere perceelen gelegen aan beide zijden van de Tjiliwoeng
tusschen Batavia en Buitenzorg, welke het lid
van den Raad van Indio C. C h a s t e l e i n (zie
op dien naam) nadat hij ze voor 700 Rds, in eiLendom had verkregen, bij testamentaire beschikking van 13 Maart 1714 vermaakte aan zijn bij
diezelfde beschikking vrijgegeven Christen-lijfeigenen en hun nakomelingen.
Ingevolge de vermelde testamentaire besehikking zijn eigenaren van — deelgerechtigden in
— de particuliere landen Depok c.a. de nakomelingen van de hiervoren bedoelde geemancipeerde
slaven, en die deelgerechtigden vormen samen
nog steeds de bekende C'aristengemeente Depok.
Het aantal deelgerechtigden bedroeg op 1 Juli
1915 784.
Naast die deelgerechtigden vindt men op de
landen Depok c.a. nog Inlandsche opgezetenen
in den zin van het Reglement op de particuliere
landerijen bewesten de Tjimanoek (zie PARTICULIERE LANDERIJEN) en een zeker getal
Europeanen en daarmede gelijkgestelden. Einde
1914 bedroeg de geheele bevolking van de landen
Depok c.a. 5003 zielen, onder welke 250 Europeanen en met hen gelijkgestelden.
Van die landen Depok c.a., gewoonlijk genoemd
het land Depok, wordt het beheer gevoerd door
een bestuur van 5 leden, zijnde een president, een
secretaris, een thesaurier en twee gecommitteerden voor een bepaalden tijd, drie of twee jaren,
gekozen uit en door de meerderjarige deelgerechtigden in het land met meerderheid van stemmen. Dit bestuur wordt genoemd: gemeentebestuur van het land Depok.
De deelgerechtigden zijn gehouden van den
oogst hunner padivelden een zeker gedeelte aan
de gemeente of te dragen. De gebrekkigen, zieken
en weezen, alsmede de 75- en meerjarigen onder
de deelgerechtigden krijgen een maandel. onderstand, de 60-jarigen een jaarl. onderstand.
Te Depok be vindt zich ook een in 1879 geopend seminarie voor de opleiding van Inlanders
tot e van gelisten.
DEPOKSCHE SCHOOL. Zie ONDERWIJS.

DEPOT VAN LEERMIDDELEN. Het depai
van boeken en andere leermiddelen voor het in
landsch onderwijs is gevestigd to Batavia.
DEBRIS, fam. Leguminosae-Papilionatae. Toeba. Lianen, waarvan de wortels voor het bed welmen van visoh gebezigd worden. Zie TOEBA.
DERSANA (JAv.). Zie EUGENIA MALAO-CENSIS.
DERTIEN KOTA'S (XIII Koto). Vruchtbare
landstreek bij Solok (Pad. bovenl.), die doorsneden wordt door den grooten weg, die van Padang
via Loeboek Salasih, door den Soebang pas, naar
Solok loopt ; de lengte van dien weg is 63 K.M.
DESA, DESAHOOFD, DESABESTUUR. Evenals op Bali (zie, voor de Buitenbezittingen, DORP),
zoo is ook in verreweg het grootste gedeelte van
Java en Madoera „desa" (desL of desft) de bensming voor de inlandsche dorpsgemeente, bestaande nit de desa in engeren zin met haar gehuchten
of buurtsohappen, haar bouwvelden en vischvij( vers, en de tot haar gebied behoorende bosschen
en verdere woeste gronden. De uitgestrektheid van
sulk een desagebied is seer verschillend; daar bet
gouvernement Binds lang heeft gewild (vooral mei
het oog op de politie), dat het gebied der verschillende desa's oudtijds hun beschikkingskring —
een voor Java aaneensluitend geheel zou gaan
vormen, zijn gronden, die vroeger tot den beschikkingskring van goon enkele desa behoorden,
thans bij naburige dorpen ingedeeld, met het gevolg, dat tegenwoordig gewoonlijk de desa's in do
berg- en andere weinig bevolkte streken bet
grootst, die in de vlakten, vooral in dichtbevolkte
streken, het kleinst in omvang zijn. Op Java en
Madoera zijn volgens den Regeeringsalmanakvoor
1918 ongeveer 31.000 desa's (buiten de particuliere landerijen en de Vorstenlanden). Het getal
der desa's wordt telkens gewijzigd door samenvoeging of splitsing oxn politieke of administratieve redenen, soms ook op verzoek van de betrokken bevolking. In dit artikel wordt uitsluitend gesproken over de desa's in het gouv. gebied; voor de dorpen in Soerakarta en Djokjakarta, zie VORSTENLANDEN. Voor de dorpen
in de Preanger zie men, naast dit artikel, ook
PREANGER REGENTSCHAPPEN en voor
die op de particuliere landerijen, op dat artikel.
De desa in engeren zin (het dorp) is op Java en
Madoera meestal een agglomeratie van omheinde
erven, op elk van welk eon of meer woningen go
vonden worden met bij behoorende stallin gen,
veekralen, rijstschuren en verdere bijgebouwtjes.
Vele desa's (dock lang niet alle) bevatten een
langgar of dorpsgodsdiensthuis, tevens dienende
tot Koranschool en als nachtverblijf voor doortrekkende jonggezellen. Slechts enkele grootere
desa's hebben een ook voor den Vrijdagsdienst
dienende mgsigit (moskee).
De desa is het middelpunt van het Javaanscbe
volksleven. Vooral waar het communaal bezit
heerscht (zie GROND, RECHTEN OP DEN),
dock ook bij ander land bezit, zijn de desagenooten
nauw aan elkander verbonden; tal van workzaamheden (b. v. aanleg en onderhoud van de
desaleidingen) en tal van zaken (zooals kweekbedden, of veekralen) zijn hun dikwijls gemeen.
Verplicht onderling hulpbetoon, los van vrij willige afspraak, is nog in tal van dorpen overeenkomstig het adatrecht in zwang; het oude beschikkingsrecht van de desa over den grond (op
Midden- en Oost-Java), met haar daaruit voort-
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vloeiende bevoegdheid our b.v. in de worming en
verdeeling van woonerven in te grijpen, is nog
geenszins vergeten. De desa's hebben eigen regelingen, waarin bepalingen omtrent gemeenteaangelegenheden voorkomen; verscheidene dezer
hebben een eigen strafstelsel, waarbij boeten,
vervulling van extra-desadiensten en zelfs eerestraffen een rol spelen en dat vaak meer dan onze
wetten kwaad te keer gaat.
De werkkring der desa is tweeledig en omvat
zoowel de zorg voor haar inwendige belangen
(autonomie) als het vervullen van de verplichtingen, haar door den lande in zijn belang opgedragen (selfgovernment). Voor een goed deel
behooren de desa-inzettingen tot het privaatrecht, vooral die in zake grondbezit: bestemming,
overdracht en zelfs vererving van individueel bezeten grond staan op Midden- en Oost-Java veela
onder invloed van desabestuur of desa-inzettingen, in tegenstelling met West-Java, waar het
grondbezit nagenoeg vrij is van dorpsbanden (zie
GROND, RECHTEN OP DEN). Het vorderen
van desadiensten wordt aan de desa overgelaten,
behoudens het nietoverschrijden van eon van
residentswege vastgesteld Maximum voor het
aantal uitkomende personen. Da zorg voor de
eigenlijke desapolitie wordt aan de desa overgelaten en geschiedde tot voor kort (zie beneden)
uitsluitend door desadiensten.
Tegenover al deze bemoeiingen der desa betrachtte de Regeering jarenlang een politiek van
onthouding. Art. 71 Reg. regl., bepalende, dat
aan de inlandsche gemeenten de regeling van
haar huishoudelijke belangen gelaten wordt, gaf
daartoe aanleiding. In 1906 daarentegen achtte
het gouvernement den tijd gekomen om, nu door
talrijke onderzoekingen de desa-inrichting voldoende bekend was, de hoofdzaak dier inrichting
in een beknopte verordening te codificeeren, met
name om de rechtspersoonlijkheid der desa boven
twijfel to stollen en om waarborgen to geven voor
behoud van het dorpsgrondbezit. Een en ander is
neergelegd in de Inlandsche gemeente-ordonnantie (Ind.Stb. 1906, no. 83, sedert gewijzigd), welke
in den breede is toegelicht bij Bijbl. 6576.
De bevolking eener desa, gemiddeld 800 a 900
zielen, bestaat uit versehillende bestanddeelen.
Het voornaamste element vormen zij, die een
huis met erf bezitten en recht hebben op een
bouwveld, hetzij zij aandeel hebben in de gemeentevelden, hetzij zij gronden in individueel bezit houden. Uit hen worden ook de bestuurders van
het dorp gekozen; daarentegen hebben zij ook de
landrente to betalen en de verplichte diensten to
verrichten. Zij zijn onder verschillende namen
bekend; de meest gewone zijn gogol of sik5p.
Daarnaast vindt men in de desa personen, die
geen recht op eon bouwveld hebben, maar hetzij
sleohts een eigen erf of eigen woning bezitten(bijwoners: lincloeng; noempang boemi), hetzij bij
anderen inwonen (kostgangers: mondok; noempang •b615,kit, of noempang omah) zooals knechts,
schoonzoons enz.; dezen zijn in den regel van de
verplichte diensten bevrijd of deelen daarin in
mindere mate, al staan die twee standen der bijwoners en der kostgangers volstrekt niet gelijk.
Over geheel Java vindt men voorts in grootere
desa's eenige personen, die een ambacht uitoefenen, maar, wanneer de tijd daarvoor is aangebroken, gewoonlijk evengoed als de anderen aan den
veldarbeid deelnemen.

Aan het hoofd der desa staat het dorpsbestuur,
dat volgens art. 71 Reg. regl. door de gemeente
verkozen wordt, waar zulks met de volksinstellingen op 1 Mei 1855 strookte, hetgeen met de
medeleden van het dorpsbestuur (buiten het
dorpshoofd) nergens het geval was of is. De voornaamste persoon in het dorpsbestuur, op WestJava dikwijls de feitelijk eenige, is het dorpshoofd, die in de onderscheiden deelen van Java
en Madoera verschillende titels voert, zooals USdjaro, koewoe, loerah, piStinggi en in den regel door de hoofdgeldplichtigen en enkele vrijgestelde personen verkozen wordt, volgens reglement afgekondigd in Stb. 1907, no. 212.
Het desahoofd heeft — ten gevolge van de autonomic) en het selfgovernment (medebewind)
der deia eon dubbelen werkkring, waarvan het
gouvernement meer profiteert dan de desa; vandaar dat het gouvernement een eigen, rechtstreeksch belang bij de geschiktheid der dorpshoofden heeft. Nochtans is het dorpshoofd geen
gouvernementsambtenaar (deel van het inlandsch
bestuur), maar gemeenteorgaan. Bekwaamhoidseischen voor het ambt bestaan niet. De voordeelen, aan de betrekking verbonden, bestaan vanwege het dorp hoofdzakelijk in een ambtsveld
(zie aldaar), en in recht op diensten der bevolking,
van wege het gouvernement in een collecteloon -meestal 8% — voor de belastingen, door hem geind, en, waar de gouv.-koffi.ecultuur nog bestaat,
in cultuurprocenten. Souls heeft hij nog ander()
inkomsten, zooals een aandeel in djakat en pitrah;
een vaste bezoldiging geniet het hoofd echter niet.
Oak in de verdere samenstelling van het desabestuur bestaat yank plaatselijk verschil. Gewoonlijk staan het hoofd ten minste vier medelcden
van het dorpsbestuur ter zijde : de kamitoewa, of
plaatsvervanger van het hoofd, niet zelden later
zijn opvolger; de knajan of dorpsbode, die de
dienstplichtigen tot den arbeid oproept en hun
werkzaamheden regelt, hen tot het betalen van
de landrente aanmaant en de bevelen van hot
hoofd aan den kleinen man overbrengt ; de tjarik
of djoeroetoelis, de dorpssehrijver, die belast is
met het aanhouden van versehillende registers,
doch niet altijd de schrijfkunst verstaat ; en
eindelijk de dorpsgodsdienstbeambte (lne, modin), wien vaak, naast uitvoering van do Moh.
wet (zie GODSDIENSTAMBTENAREN), ook
geheel andere werkzaamheden, zooals het toezicht op de vaccinatie, zijn opgedragen. Dew
raedeleden worden veelal door het desahoofd benoemd ; sours zijn functies gecombineerd, soras is
eon functie toevertrouwd aan moor dan een persoon. In verscheiden desa's heeft men nog een (of
meer) kap6.6ngan (tamping) of dorpsschout,
wien de zorg voor de politic is toevertrouwd, of
ook een djagabgajk belast met het opsporen van
diefstallen ; in desa's met of van Christensen ook
wel een Christen-ouderling. Behalve deze bestuurders vond men vroeger in vele dorpen nog personen, aan wie geen bepaalde werkzaamheden
waren opgedragen, =tar die door rijkdom, familiebetrekkingen of vroegere bedieningen in de desa een bijzondere positie innamen, vrijgesteld
waren van verplichte diensten en ambtsvelden
ontvingen ; er waren dorpen, waar weer dan een
vierde, sows de helft, der sawahbewerkers zoo begunstigd werden. De desabestuurders worden
vaak in regeeringsstukken door de benaming
„oudsten en hoofden" aangeduid ; in sorarnige
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streken, met name op West-Java, is aan die zgn.
eudsten zekere invloed toegekend. De ordonnantie van 1906 heeft voorts voor een aantal belangrijke beslissingen de medewerking (adviee, data
wel instemming) van alle desakiezers of van een
nog iets ruimeren kring van notabelen ingevoerd.
Zaoals zelfbesturende landschappen eerst tot
bloei kunnen komen na het inrichten van landschapskassen, zoo mag ook voor de desa veal
worden verwacht van het nog jonge en nog zeldzame instituut eener desakas. Voor desabankjes
en rijstschuren, zie VOLKSCREDIETWEZEN.
Desascholen zijn opgericht ingevolge het streven
(sinds ongeveer 1905) om beneden de inlandsche
tweede-klasse seholen een nog eenvoudiger onderwijs in to richten (zie ONDERWIJS). Desabelastingen, hoewel voorkomend (b.v. ter vervan•
ging van diensten), zijn nog uitzondering, doch
het verrijzen van desakassen werkt ze in de hand.
De hierbesproken desa's worden dikwijls kampong genoemd, als ze deel uitmaken van hoofdplaatsen, maar haar rechtstoestand van zelfstandigheid verandert daardoor in geenen deele.
DESADIENSTEN. Zie HEERENDIENSTEN.
DESA'S (VRIJE). Onder dezen verzamelterm
pleegt men voor. Java die desa's samen to vatten,
welke, aan het gewone inlandsch bestuur onttrokken zijnde en rechtstreeks onder den vorst
(nu : het binnenlandsch bestuur) staande, weliswaar van alle of sommige lasten voor het central°
gezag (heerendiensten, belastingen) zijn vrijgesteld, doch daarentegen inkomsten hebben op te
brengen aan hun hodd, wiens ambt (behoudens
electie) erfelijk is. Men onderscheidt ze in : 1°.
posantren-desa's, 2°. midjen-desa's, 3°. rOkoentjen-desa's, 4. kOpoetihandesa's. 1°. De FOsantren-desa's zijn dezulke, waarvan de gronden
door vroegere Javaansche vorsten geschon.ken
werden aan bepaald aangewezen personen met
hun afstammelingen, onder de voorwaarde eon
godsdienstschool (po3antren) to onderhouden.
De bevolking werd vrijgesteld van belastingen en
heerendiensten aan den vorst, maar moest deze
aan den begiftigde opbrengen en presteeren. De
naam perdikan-desa's, die men veelal speciaal
aan deze pesantren-dorpen, some echter aan alle
vrije desa's geeft (des& pordikan, merdika, merdikan), heeft de beteekenis „vrije, vrijheerlijke,
dorpen". 2°. Bij de midjen-desa's had geen schenking van grond plaats, maar werden aan een
bepaalde familie de vruchten en inkomsten der
desa afgestaan. 3°. Pekoentjen-desa's zijn vrijgesteld van belastingen en heerendiensten, onder
verplichting zorg te dragon voor het onderhoud
on bewaken van graven van heiligen, vorsten
of grooten, of voor het onderhoud van een moskee. 4°. Kgpoetihan- desa's (ook: des& poetihan
of moetihan) ontleenen haar uitzonderingstoestand aan bepaalde wong poetihan (witte menschen of vromen, in tegenstelling tot wong abangan, roods menschen, ongodsdienstigen); aldaar
is b.v. wajang- en gamolanspel verboden.
Het getal dier vrije desa's op Java en Madoera
bedraagt, afgezien van de Vorstenlanden, 182;
op West-Java geen, de meeste in de residention
Banjoemas, Kedoe (Bagelen) en Madioen en op
Madoera.
Hoewel de vrije desa's meestal niet de verkiezingen van art. 71, lid 1, Reg. regi. kennen, zijn
zij wel inlandsche gemeenten en geldt wel voor
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Naar de regel van art. 71, lid 2 (autonomic)), also
ook de inl. gemeente-ordonnantie van 1908..
De hoofden der vrije desa's worden door den
resident met inachtneming van erfopvolging
noemd, tenzij verkiezing gebruikelijk is (vgt
Bijbl. 6904).
DESAVEREENIGING (salkaha desa). Zie BALI.`,
DEVENTER (Mr. CONRAD THEODOR VAN)..
Geb. to Dordrecht 1857, overleden to Gra- ,
venhag195,promdein879tL
in de' rechten op een dissertatie : „Zijn naar der
Grondwet onze kolonien deelen des rijks ?" In
Juni 1880 deed hij het grootambtenaars-examen
en vertrok in Sept. d. a. v. naar Indio. Hier bled
hij tot 1 Mei 1885 in de rechterlijke macht, ow,
daarna de advocatenpraktijk te Semarang to
gaan uitoefenen. In 1897 keerde hij naar Nederland terug en vestigde de aandacht op zich door
een in „de Gids" van Augustus 1899 gepubliceerd artikel getiteld „Eon eereschuld".
Na dit Gidsartikel schreef mr. v. Deventer nog
tal van andere artikelen over Indische financiOele
en koloniale politiek in verschillende tijdschriften. Van „de Gids" werd hij in 1901 — lid der
redactie. In het voorjaar van 1904 bewerkte hg
in opdracht van den minister van kolonien, bijgestaan door vijf andere medewerkers, het bekende „Overzicht van den oeconomischen toestand der inlandsche bevolking van Java en
Madoera". Van 1905 tot 1909 was hij lid der 2.
Kamer, in 1911 werd hij naar de le Kamer afgevaardigd. In 1912 maakte hij een reis naar Indic;
in 1913 werd hij weder tot lid der 20 Kamer gekozen.
In woord en geschrift is, sedert het hiervoren
vermelde Gidsartikel, mr. v. Deventer de onvermoeide karnpioen geweest van de z.g. ethische
koloniale politiek, d. w. z. van een koloniaal bestuursbeleid met als louter richtsnoer het belang van land en yolk der kolonie, in tegenstelling met de materialistische exploitatie-politiek,
welke in vroegere tijdperken bij het beheer van
kolonien voorzat.

DEVENTER (MARINUS LODEWIJK VAN).
Geb. 1832 te 's Gravenhaga, overt. 1892. Bewerker
van de laatste deelen (VIII—X) van het werk:
De opkomst van het Ned. gezag over Java, van
J. K. J. De Jonge, on schrijver van een Geschiedenis der Nederlanders op Java, 2 dln. Haarlerti
1886-87, en „Het Ned. gezag over Java on
Onderhoorigheden sedert 1811" waarvan sleohtm
het eerste deel is verschenen (1891).
DEVENTER (SALOMON VAN). Gel). 1810
to Zwolle, overt. 1981, werd in 1857 ass. res.
van Buitenzorg, 1854 Inspect. van Financien,
1860 res. van Banjoemas. In gevolge Regeeringsopdracht schreef hij het bekende werk : Bijdragen
tot de kennis van het landelijk stelsel op Java, in 3
deelen te Zalt-Bommel verschenen. Tengevolge
van het aftreden van den Minister Fransen v. d.
Putte werd de uitgave niet verder voortgezet.
Naar Indio teruggekeerd werd hij 1866 res. van
Soerabaja, 1873 lid in den Read van Ned.
DE WA. Sanskriet woord, dat met zijn afleidingen in verscheidene talon van den Indischen
Archipel is overgegaan, en een bovennatuurlijke
macht, een godheid, goddelijk wezen beteekent.
De vrouwelijke benaming Dewi wordt, behalve
voor goddelijke wezens zooals Dewi Sri, de godin
der rijst, op Java ook gebruikt als betiteling v66,r
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eigennamen van vorstinnen en vrouwen van
boogen rang in de oudheid.
DEWAKANG- EILANDEN. Eilandengroep, beboorde tot de onderafd. Makasser.
DEWALL (ADOLF FRIEDRICH VON). Zoon
van den onder den naam Wall (von de) behandelden taalkundige. Geb. 1834 te Cheribon, overleden te Batavia 1909. Als bijna geen ander kende
en voelde bij de Maleische taal. Zoowel gedurende zijn diensttijd (van klerk in 1852 tot secretaris
van het D3partement van B. 0. W. 1877) als
daarna heeft hij zeer veel gewerkt op het gebied
van vertalingen in het Maleisch, tekstuitgaven
voor het onderwijs en kritieken.
DEYKERHOFF (CHRISTOFFEL). Geb. 1840
to 's Gravenhage, kreeg zijn opleiding aan de
Koninklijke Militaire Academie te Breda, doorliep in India, waar hij expedities meemaakte naar
Celebes, AtjOh en Borneo, de verschillende
rangen tot hij in 1893 tot Gen. Maj. bevorderd
werd. In 1892 werd hij Mil. Comm. in Atjeh
en belast met de waarneming der betrekking
an Gouverneur van dat gewest.
DIALIUM INDUM L., fam. Leguminosae - PapiKrandji of a:em krandji
lionatue. K6randji(
(3Av., SOEND. 7) Hooge boom, met duurzaam en
sterk bout. Het vruchtmoes met aangenaam
turen smaak wordt wel gegeten. De weinig in
bet wild voorkomende boom wordt daarom hier
on daar aangeplant.

voorkoGeologisch
n. De diamanten komen in Indio uitsluitend
voor in jongere rivicrafzettingen, waaruit ze

DIAMANT.
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door verwasschen op den doelang (waschbak)
verkregen worden. Over het moedergesteente
van het mineraal zijn wel vermoedens gerezen,
die eenigen grond van waarschijnlijkheid bezitten, dock het is nog nergens gelukt een diamant
in bet onverplaatste gesteente te vinden.
Geografisch yoorkomen. In India
wordt, voor zoover bekend, de diamant slechts
op het eiland Borneo aangetroffen en wel in enkele gedeelten der Wester-afdeeling (Landakrivier, S6kajam rivier) en het uiterste Zuidoosten
van bet eiland (de afdeeling Martapoera en een
paar der naar het Oosten aangrenzende landscliappen van Tanah Boemboe Koesan, Batoe

Lit jin ). Uit Britsch Noord-Borneo noch uit
Sarawak schijnen diamanten bekend te zijn.
Als centrum der Zuid-Borneo'sche diamantindustrie kan Martapoera worden beschouwd,
waar sedert geruimen tijd twee groote inlandRche
diamantslijperijen bestaan. D rijkste graverijen
liggen rondom Tjempaka (9 KM. bezuiden Martapoe ra ), t ussc hen de Ban joe Iran g en de
Nam Kanan. De diamanthoudende gesteenten
schijnen in het M6ratoes-geb. gelege'n.
Wat West-Borneo aangaat, de beide eenige
rivieren in welker hoofdvalleien diamanten zijn
aangetroffen, de Landak rivier en de SAkajam
rivier, loopen in hun boven loop op korten afstand van het 1400 M. hooge Bentoeang- of Merdai-massief. Do diamanten komen uitsluitend
voor in de gedeelten der rivieren, welke benedenstrooms van genoemd massief zijn gelegen, terwiji zij ook niet voorkomen in eenige zijrivier,
behoudens in zulke, die op den B6 -itoeang ontspringen. Ook hier dus is het wel duidelijk, waar
de oorsprong van het mineraal to zoeken is.
Geschiedenis en statistiek. Naar

bet schijnt zijn de diamanten van Borneo reeds

DIENG.
eeuwen geleden bekend geweest en werden zij
ook van daar uitgevoerd ; de weinige cijfers,
die veel later verkregen werden, zijn echter vermoedelijk zeer o verd re ven ; o. a. wordt beweerd dat in 1738 voor 8-12 millioen gulden
zou zijn uitgevoerd. Het eenige wat zeker is,
is dat de opbrengst in het midden der vorige
eeuw in Zuid-Borneo stellig niet boven 1 100.000
per jaar was. Voor Zuid-Borneo zijn zulke cijfers
niet bekend.

DIAMANTPUNT. 0.1ijko punt van de N.-kust
van At jOh, op 5° 16' 32" N.B. en 97° 30' 49" O.L.
DIARD (Dr. MED. PIERRE). Geb. 1795 to
Chateau la Brosse (Indre et Loire), overladen to
Batavia 1863. Diende in onderscheidene functien de Indische Regeering: als Inspecteur der
Cultures (1825-1827), als Inspecteur der zijdecultuur (1833-1841), enz. en deed veel voor het
natuurwetenschappelijk onderzoek der kolonie,
voora1als ijverig verzamelaar van exemplaren der
fauna van Ned. Indio.

DIEMEN (ANTHONY VAN). Geboren te Culemborg 1593. In 1616 was A. Van Diemen koopman te Amsterdam, vertrok na gefailleerd te hebben onder valschen naam als soldaat naar India.
In 1619 trad hij daar in 's Compagnie's dienst,
eerst als klerk; was reeds in 1626 Raad van India,
werd in 1633 door HH. XVII als vervanger van
den Gouv.-Gen. Brouwer aangewezen. In 1636
trad hij als landvoogd op, welke betrekking hij
vervulde tot hij 19 April 1645 te Batavia overleed.
Zijn naam is vooral verbonden aan de damping
van den opstand in de Molukken, waartoe hij
zich tweemalen derwaarts begaf, en aan de inveering van het bekende wetboek „de Bataviasche Statuten", terwiji tijdens zijn bewind eon
groot deel van Australia (o. a. Van Diemensland)
werd ontdekt.
DIgNG. Behoorende tot het zoogen. Prahoemassief (op de grens der residenties Pekalongan, Somerang, 'Woe en Banjoemas) een kleine, naar NNW-ZZO langgestrekte, eenigszins
peervormige vlakte, in haar grootste lengte
2500 M. bij een grootste breedte van ruim 800
M. op 2060 M. boven zee, bekend door de daar
aanwezige Hindoetempels (zie hieronder) en die
naar een zich er op bevindende desa den naam
DiOng-plateau heeft verkregen. De vlakte is
thans in het midden en Z. vrij sterk moerassig,
be vat ongeveer in het midden een meertje: Wig& Balekambang, terwiji dicht bij den Z.rand

nog twee meren gelegen zijn : Tel. Teroes en Tel.
Loemoet; wellicht zijn dit de restanten van een
vroeger veel grooter meer, dat door vulkanische
uitwerpselen voor een groot deel is opgevuld.
Zij watert on voldoende door de Kali Toelis naar
de S6rajoe-rivier af; reeds in den Hindoetijd werd
een draineeringskanaal gegraven naar de ten N.
stroomende Kali Dolok.
B,kend is de Dieng-hond met zijn langharige
wollen yacht en fraaipn pluimstaart.
In uitgebreider zin wordt onder Diking-plateau
verstaan de geheele streek, begrepen tusschen
den Prahoe, den Patakbanteng, den Gadjahmoengkoer, den P0 igamoenamoen en den S6rodja. Do Serajoerivier, op den Prahoe ontspringende, omspoelt in een wijden naar W. geopenden
boog dit geheele terrein.
Het Diking-plateau en zijn naaste ongeving zijn
in den Hindoe-tijd bijna geheel bezet geweest
met tempels en andere gebouwen; de eerste van
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steen, de laatstgenoemde waarschijnlijk van hout
op een steenen onderbouw. De geheele nederzetting, wellicht een soort tempelstad, in elk geval
een verzameling ciwaitische heiligdommen met
woningen voor priesters en verder personeel, behoort tot de oudste vestigingen der Hindoe's op
Java; van de inscripties, welke zich thane in het
Museum to Batavia bevinden, is er een gedateerd caka 731, welke tijd ook met het karakter der bouwwerken overeenkomt; het op een
rots aangetroffen jaartal 1132 is niet uit den tijd
der nederzetting. Blijkens de inscripties is de
oude naam : Dikyang.
Slechts een achttal tempeltjes staat op het
oogenblik nog overeind; daarvan liggen vijf
bijeen in het midden van de vlakte, de (moderns)
namen dragend van Tjandi Ardjoena, met een
bijtempeltje, Tjandi Se'mar, Tjandi Srikandi,
Tjandi Poentadewil en Tjandi S'embadra, eon
aan den voet van den Prahoe, Tjandi
een aan de andere zijde van het plateau
aan den voet van den Pangonan, Tjandi Gatoetkhtra, en ten slotte een aan het Zuidelijk uiteinde van het plateau,Tjandi Bima of WOrkodara.
Behalve deze tempels treft men een tunnel
met luchtgaten aan, klaarblijkelijk voor de afwatering bestemd, en aan de Oost-zijde van het
plateau een bekleedingsmuur tegen een terras,
verder fundamenten van talrijke andere tempels
en gebouwen, woonhuizen, kloosters en dergelijke. Zoowel van het N. (uit de residentie Pekalongan) als van het Z. (uit de richting Wanasabh)
voerden steenen trappen naar het plateau, waarvan hier en daar nog sporen gevonden worden;
op rotsen bij het weer TelagA, Warn& ziet men
een tweetal rotsinscripties n.l. het b ovengenoera de
jaartal, en een in Wenggi-schrift, welke laatste
schriftsoort op de vroegste periode der MiddenJavaansche geschiedenis wijst, hoewel de inscriptie zelf niet meer leesbaar is.
Een groot aantal beelden en andere voorwerpen is op het Dieng-plateau aangetroffen, waarvan een deel bij de pasanggrahan staat opgesteld,
een ander deel is overgebracht naar het Museum
te Batavia.
DIERENGEVECHTEN. Onder de volksvermaken in den Indischen Archipel nemen de
dierengevechten een eerste plaats in.
De t ij g e rgevechten komen speciaal op Java
voor en behooren tot de echt-Javaansche feesten.
S t i e r e n gevechten zijn op Madoera zeer in
zwang. Zoodra een stier wegloopt is het pleit beslist.
Bloedig zijn deze gevechten niet, ten minste niet
voor de dieren, wel sows voor de eigenaren, die uit
nijd on afgunst elkander vaak leelijk toetakelen.
Du ven-, kwartel- en djangkrikgevechten behooren op Java en ook elders, zooals bij de Bailers, de Bataks on de Atjehers, tot
de geliefkoosde volksspelen; tot de onschuldige
behooren zij evenwel niet, want zij dienen in den
regel one weddenschappen aan te gaan. H a n e ngevechten vooral worden hiertoe gebezigd; men
treft ze op Java, op Bali, Sumatra, Borneo, Celebes, ja door den geheelen Archipel aan als het
volksvermaak bij uitnemendheid. Voor den Maleier ter Sumatra's Westkust is het laten vechten
van hanen (monjaboeng) en het daarbij aangaan
van zware weddenschappen de aangenaamste
be zigheid.
DIERENRIEM. Zie ST ERRENBEELDEN
en ZODIAKBEKERS.
BEEN. ENCYCL. v. N.-I.

129

DIGOEL. Een der grootste rivieren van Ned.
Nieuw-Guinea, uitmondende aan de Z.kust van
dat eiland. De rivier ontspringt op ongeveer 5°
Z. Br. en 140° 25' 0.L., in dat deel van het
Centrals gebergte van Nieuw-Guinea, waar zich de
Julianatop verheft. Van oorsprong tot monding
is de Digoel ruim 800 K.M. lang. Voornam.e zijrivieren: de Mappi en de Oewimmerah of Kaoh.
DIJAT. In het Moh. recht : bloedprijs.
DIKIR is de benaming van een Mohammedaansche godsdienstoefening (Arabisch : dzikr,
d. w.z. „lofvermelding", speciaal van Allah en
zijnen Gezant), welke bestaat in het een zeker
aantal malen (gemeenschappelijk of afzonderlijk) opdreunen van godsdienstige spreuken of
formules. Niet zelden worden daarmede zekere
nader voorgeschrevene, aanhoudende lichaamsbewegingen verbonden met het doel om zich
daardoor in geestverrukking to brengen. Zie ook
RATIB SAMMAN, GARtBtG en TARgKAT.
DIOSCOREA. fam. Dioscoreaceae. Oebi (MAL.),
Oewi (JAv.), Hoewi (soEND).. Klimplanten met
lange aren van groene bloemen en eigenaardige
gemakkelijk kenbare bladeren. Om de zetmeelrijke wortelknollen worden verschillende soorten
in tropische streken gekweekt onder den naam
van Yam,( Yarnswortel).0pJava zijn vooral bekend
D. alata L. en Dioscorea hirsuta Bl., de eerste
onder den naam. van Oebi boetoeng (BATAV. MAL.)
of Oewi abang (JA.v.), en vele andere min of meer
zekere inlandsche namen, de tweede vooral als
Gadoeng. Van Gadoeng is bekend dat de knol
vergiftig en niet zonder een speciale bereiding
to gebruiken is. Door langdurig uitwasschen met
water wordt het giftige alkaloids dioscorine verwijderd.
DIOSPYROS, fam. Ebenaceae, Ka Joe arang
(mAL.). Kajoe aran g, (JAV. ) Ki areng (SO END.).
Boomen waarvan het kernhout buitengewoon
hard is en een zwarte kleur heeft, on als Ebbenhout voor verschillende doeleinden zeer gezocht is.
DIPA NEGARA. Pangeran Anti Wirja, later
meer als pangeran Dipa, Negarb, bekend, waarschijnlijk omstr. 1785 geboren, was de zoon van
den Sultan van Djokjakarta, Amangkoe Boewan& II, en gesproten uit het huwelijk van dezen
vorst met eene vrouw van mindere afkomst on
daardoor volgens de adat niet tot den troon geroepen.Na den dood van Amangkoe B. III en
diens zoon Djarot werd niet D. N. maar de minderjarige zoon Sultan Djarot als Sultan erkend;
D. N. schijnt daardoor zeer te zijn gegriefd, en
voelde zich ten hoogste gekrenkt door zijn benoeming tot voogd van den vorst. In zijn jeugd
had hij zich te Tegalrodja,, waar hij zich gewoonlijk
ophield, onder den invloed zijnerovergrootmoeder
aan godsdienstige beschouwingen overgegeven;
visioenen en zwerftochten deden zijn godsdienstigen zin tot fanatisme overslaan, maar hadden ook
het gevoig, dat hij door vele Inlanders als de door
Allah geroepen leidsman beschouwd werd, waartoe
hij ook door voorspellingen schijnt te zijn opgewekt. Do laatste stoot aan zijn vijandige voornemens werd gegeven door het doen aanleggen
van een weg te Tegalrodia, zonder zijn voorkennis ; een grout getal zijner aanhangers verzamelde
zich op het gerucht, dat de resident zich van
Dipa MOJA wilde meester waken, on toen de
resident, na eerst getracht to hebben den pangeran vrijwillig naar Djokja to doen vertrekken, krachtig wilde optreden, trof een gewapende
9
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aanslag geen doel, daar D. N. ontvluehtte.
Hieimede was een begin gemaakt aan den oorlog, die JaVa van 1825-1830 teisterde, en door
D. N., met behulp van Ali bassah Prawira
Dirdj'a (Sentot) en Kjai MAdjA, met afwisselend
geluk werd gevoerd. In 1830 werd hij door Gen.
de Kock gevangen genomen. Naar Batavia
overgebracht, werd D. N. eerst naar Menado, vervolgens naar Makasser verbannen,
waar hij in 1855 overleed.
DIPTEROCARPUS. fam. Dipterocarpaceae.
Groote boomen, vaak tot 50 M. hooge woudreuzen, waarvan verschillende soorten over den
Maleischen Archipel verspreid zijn. Uit het hout
van sommige van deze soorten wordt een balsem verkregen, die eenige overeenkomst met
damar vertoont, maar voornamelijk voor verlichting gebruikt wordt.
DIRK DE VRIES-BAAI. Zie PtNANDJOENG-BAAL
DISPENSATIE. De bevoegdheid om in een bijzonder geval bepaald aangewezen personen te
ontheffen van een verplichting, door een algemeen verbindende verordening opgelegd (verleenen van dispensatie), is voor Ned.-India gemgeld bij art. 53 van het Reg. Regl.
DISTRICTSBESTUUR, DISTRICTSHOOFD.
Zie BESTUUR. g. 63.
DISTRICTSGERECHT. Zie RECHTSWEZEN.
DJABARANGKAH. Zie VORSTENLANDEN.
DJABOENG. Onderdistr. van het distr. Kraksada van de afd. Probolinggo der res. Pasoeroean.
Nabij de gelijknamige onderdistrictshoofdplaats
vindt men de Tjandi Djaboeng, een Hindoetempel van gebakken steen op hoogen voet, waarvan
echter • de steenen trap verdwenen is. Deze Boeddhistische tempel, wellicht het oude heiligdom
Kalayoe, is vooral merkwaardig als het eenige
voorbeeld van een rondbouw op een vierkant
voetstuk.
DJAE. Zie ZINGIBER OFFICINALE.
DJAGARAGA. Plaats op BALI.
DJAGO (TJANDI). Zeer goed bewaard gebleven
tjandi in de nabijheid van Toe mpang(res. Pasoeroean), bijzettingsplaats van den in caka 1190 overleden konin gWishnoe warddhana van Sin gasari. De ze
terapelruine is op voortreffelijke wijze beschreven
en afgebeeld door wijlen Dr. J. L. A. Brandes in
de uitgave : Beschrijving van de mine bij de desa
Toempang, genaam.d Tjandi Djago enz. 's Gravenhage—Batavia, 1904. Arch. Onderz. op Java
en Madoera.
DJAGOENG. MAL. JAV., MAD. ; DJAGONG
SOEND. ; BIRALE,
MAK. ; WARELE,
BOEG.;
MILOE, MOLUKKEN. ; DJ 0 ENG, BA TAKS CIL
Zea Mays Linn. Fam. Gramineae. De maisplant, van Zuid-Amerika afkomstig, wordt in
India algemeen gekweekt en naar gelang van
plaatselijke gewoonten geeft men aan de wiiete,
gele, roode of paarse soorten de voorkeur. In
vele streken dient raais als bijkomend voedsel en
vindt men aanplantingen van niet te grooten
omvang op de erven, rondom de woningen, of als
tweede gewas (pal'AwidjA) op een gedeelte der
afgeoogste sawahs, en op tegalgronden vaak als
eerste gewas, het laatste op uitgebreider schaal
in de Bataklanden.
DJAGOENG TJANTEL (JAv.). Zie SORGHUM
VULGARE.
DJAHA (JAv.). Zie TERMINALIA BELLERIGA.

DJAILOLO. Ternataansch distr. op de W.kust
van het N.lijk schiereiland van Halmahera, tusschen Sahoe en Sidangoli. Het centraalgebergte
scheidt het van het district Kaoe.
Dit district is bet overblijfsel van het voormalige rijk. Djailolo, dat volgens de overlevering
in de 13e en 14e eeuw suprematie over geheel.
Halmahera uitoefende on in 1540 aan Ternate
schatplichtig werd. De hoofdplaats Djailolo,
ook wel Soah-Sio genoemd, op ongeveer een
kwart uur van de kust verwijderd, bestaat uit
de Moh. wijken Soah-Konorah en Siawa. (zie
verder HALMAHERA).
DJAJANG - SEKAII. Onder dezen naam werden door Daendels detachementen cavalerie opgericht, waarvan de manschappen geworven
werden uit de zoons van inlandsche hoofden.
Doze Djajang-sekars, als bestemd voor gewestelijken dienst, werden onder de bevelen van de
residenten geplaatst om tot handhaving der
openbare rust en orde behulpzaam to zijn. In
1874 werden de nog bestaande detachementen
bij het Regiment 0. I. Cavalerie ingelijfd en
ender militair beheer gebracht.
DJAKAT. Met deze benaming (Arabisch:
zakat) wordt datgene aangeduid, wat de Mohammedanen jaarlijks in den worm van liefdegaven
behooren uittedeelen.
Evenals in andere Moham.medaansche landen
worden ook in den Archipel de voorschriften der
Moh. wet hieromtrent slechts ten deele en voor
zooverre de omstandigheden het toelaten in acht
genomen. In het algemeen wordt alleen van het
hoofdproduct van den inheemschen landbouw, het
rijstgewas, na den oogst vrij regelmatig eon zekere
hoeveelheid djakat (djakat padi) opgebracht. De
djakat komt in Ned.-India bijna geheel ten bate
van personen, die men in het Europeesche spraakgebruik wel als Moharamedaansche „priesters"
aanduidt. Groot is die bate in het algemeen niet ;
alleen op West-Java is de djakat-opbrengst werkelijk van beteekenis. Zie PITRAH en StDtKAH.
DJAKATRA (JAKATRA, DJAJAKARTA,
XACATARA). Zie BATAVIA, pag. 47.
DJAKSA. Inlandsche officier van justitie. Zie
RECHTSWEZEN.
DJALA TOENDA. Ruine aan de W.lijke helling van den Ponanggoengen, vermoedelijk een
vorstelijke bijzettings-badplaats, met basreliefs,
een jaartal (899 caka) en een inscriptie; onder
den vloer is een steenen urn gevonden met asch,
verbrande beendeten en gouden plaatjes.
DJALI. Zie COIX.
DJAMBANGAN. Zie AJtG-AJEG.
DJAMBE (JAV., SOEND.). Zie ARECA CATECHU en PINANG.
DJAMBELAN (BATAV. MAL.). Zie EUGENIA
JAMB 0 LANA.
DJAMBI. Landbeschrijving. Res.
van Sumatra, begrensd door Indragiri, Sumatra's Westkust, Benkoelen en Palembang. Oppervlakte ongeveer 50.000 K.M. 2 Het behoort
bijna geheel tot het stroomgebied van de Batang Hari (zie SUMATRA; Rivieren); alleen het
N.O. stuurt zijn water zelfstandig door de Soengei
Toengkal (zie aldaar) naar zee. Het W.lijk deal
der Residentie wordt ingenomen door de Boekit
Barisan, die ook bier uit eenige nagenoeg evenwijdig aan elkander loopende gebergten bestaat.
Eigenaardig bevindt zich to midden van hooge
bergen in het landschap Koerintji een 49 K.M.
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lange en 12 K.M. breede inzinking (slenk), waarvan het diepste gedeelte is opgevuld met alluvium en gedeeltelijk wordt ingenomen door het
Meer van Koerintji (7.35 M. boven de zee). Voornaamste bergtoppen (vulkanen): de Patah S6n:t.
bilan (2581 M.); de Piek van Indrapoera of G.
Koerintji (3806 M.), de hoogste top van Sumatra,
de Goenoeng Toedjoe (2605 M.), de Goenoeng
Raja (2550 M.), de werkzame Soembing (2700 M.),
de MiSsoerai (2900 M.) en de Goenoeng Toengkat
(1500 M.).
Aardbevingen komen, vooral in Koerintji,
herhaaldelijk voor; die van 1909 kostte aan 250
menschen in Koerintji het leven. De gezondheidstoestand is vrij good ; echter eischte een choleraepidemie in 1909 4000 slachtoffers, en heerschten
in 1913 veel buikziekten met snel doodelijk verloop; melaatschheid komt ook voor.
Voor de communicatie hebben de rivieren in
Djambi zeer groote beteekenis; de landwegen zijn
voor een geregeld handelsverkeer in de bens
den landen nog van weinig belang, die in de
bovenlanden eischen nog veel verbetering voor
ze daartoe geschikt zijn; van Gouvernementswege gaat men over tot het aanleggen of verbeteren van een aantal hoofdwegen.
De voornaamste middelen van bestaan zijn landbouw en inzameling van boschproducten, in
sommige streken ook teeteelt, en aan de kust
vischvangst; aan handel en het uitoefenen van
ambachten wordt weinig gedaan; de rijstbouw
heeft in hoofdzaak plaats op droge velden, hoewel ook in verschillende streken de aanleg van
sawah's reeds met succes word aangemoedigd,
terwijl in Koerintji, (zie aldaar) het rijstland bij
uitnemendheid, de hoogvakte, benoorden het
weer, eon uitgestrekt sawahterrein is, van waar
jaarlijks 185 a 250 duizend K.G. rijst worden uitgevoerd naar Sumatra's Westkust. Voorts verdienen vermelding de cultuur van tabak, konie,
Hoppers, die bij duizenden in de Toengkalstreek
en in Ma. T6mb6si worden uitgeplant; rubber,
waarvan ongeveer 3.000.000 boomen aan wezig
zijn, en waarvan in 1913 reeds werd uitgevoerd
41.000 K.G., en rotan, dat reeds een volkscultuur geworden is. Onder de ingezamelde boschproducten bekleeden een voorname plaats:
rotan en djoloetoeng; drakenbloed (djsklinang),
damar en was zijn van minder beteekenis. De
pepercultuur is geheel to niet gegaan. Het land
is voor verreweg het grootste gedeelte begroeid
met zwaar bosch, waarin behalve de bovengenoemde boschproducten goede houtsoorten
voorkomen.
De veestapel telde in 1913 36.500 stuks groot
hoornvee, en bedroeg per 100 zielen 16 karbouwen en 2 runderen ; het aantal paarden is gering.
In de vischrijke rivieren wordt slechts voor eigen
gebruik gevischt; alleen in de zoetwaterjneren
der afd. Djambi en in zee, aan de kust, wordt
visch gevangen en gezouten of gedroogd voor
den verkoop.
In het gewest komt goud en vermoedelijk ook
tin en koper voor; goudgraven en wasschen
vindt bier en daar plaats in den bovenloop der
rivieren, doch is van weinig belang. Op talrijke
plaatsen heeft men bruinkoollagen aangetroffen
en langs de Morangin-rivier bevinden zich steenkoollagen van een ouderdom als nergens op
Sumatra nog gevonden is. Djambi is echter op
mijnbouwgebied het meest bekend geworden
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door de rijkdommen aan aardolie, die het bevat.
Eerst 5 September 1902 werd Djambi door de
Regeering voor den particulieren mijnbouw
geopend, maar in 1904 weer gesloten wegens tal
van knoeierijen. Van regeeringswege werd daarop
gedurende de jaren 1904-12 een geologisch
onderzoek ingesteld, voornamelijk in de benedenlanden van dit gewest, onder leiding van Dr. A.
Tobler. Bij Gouv. besluit van 25 Nov. 1911, no.
17 werd opnieuw opengesteld het terrein bezuiden
de Batang Hari en de Koeala B6rba on ten 0.
van de Miirangin, terwijl bij Gouv. best, van 22
Mei 1908 no. 35 bepaald word, dat de afd.
Koerintji en de districten Sorampas en Soengei
Tenang zouden gereserveerd worden voor exploratio van Gouv. wege. Het wetsontwerp van
minister Pleyte, waarbij aan de „Bataafsche"
336.000 H.A. en aan de Zuid-Perlak Mij
220.000 H.A. in concessie zou uitgegeven worden
van de terreinen door Dr. A. Tobler en nader
door Ir. Waterschoot v. d. Gracht onderzocht,
is in 1916 door de Tweede Kamer verworpen.
De handel in het binnenland is nog zeer onbeduidend, handwerksnijverheid weinig ontwikkeld.
nog minder de kunstnijverheid; aan houtsnijkunst wordt wat gedaan in Ma Boeng5, aan fijn
vlechtwerk in Sarolangoen en Koerintji; eenvoudig aardewerk maakt men in Koerintji; katoenspinnen komt voor in Oeloe-Boengo, woven in
meerdere doesoens, vooral in Koerintji.
Als voornaamste plaatsen dienen vermeld : de
hoofdplaats Djambi (zie aldaar), Moeara Koempih (zie aldaar), Moeara Sabak (zie aldaar),
Moeara Simpang of Beirba aan de Batang Hari,
ter plaatse waar deze zich splitst in Koeala B6rba
en Koeala Nioer, Moeara Toengkal, op den rechteroever der Toengkal rivier, Moeara T6mbiSsi,
Moeara T6bo on Sarolangoen.
Be v o 1 k i n g. Het gewest telde in 1915 een
bevolking van 108 Europeanen, 1343 Chineezen,
606 Arabieren, 45 andere Vreemde Oosterlingen
en 207.097 inlanders, totaal 209.399 zielen. Als
de oorspronkelijke bewoners van Djambi schijnt
men to moeten beschouwen de Koeboe's (zie
aldaar), die blijkbaar vroeger voor immigranten
uit de omliggende landen naar de afgelegen wildernissen zijn geweken. Als oudste immigranten
beschouwt men de Batins (zie aldaar), men noemt
ze ook de eigenlijke inheemsche bevolking van
Djambi. Na hen kwamen immigranten uit Minangkabau (Panghoeloe-bevolking), die zich deels
met de Batins vereenigden, deels op zich zelf bleven, en zoo treft men op meerdere plaatsen (met
name in de Boven-Tembe'sistreek) Batin- en Panghoe loe bevolking, scherp afgescheiden, naast elkaar in afzonderlijke kampongs wonende. Zoo berustte uitsluitend bij de Batins het ontginningsrecht van woeste gronden, met de daaraan verbonden bevoegdheid tot afstand en tot retributieheffing. In de Boven-Tembosi had ook immigratie
plaats van uit Rawas (Palembang). In de beneden
landen kwamen de vreemdelingen van over zee
naar Djambi —en Kier valt dan ook de invloed van
Malaka en de Riouw-eilanden en Java niet to
miskennen ; vermoedelijk waren de laatste vorsten van Djambi ook van Javaanschen oorsprong.
In de laatste jaren vestigen zich vele Bandjareezen in de kuststreken, vooral in benedenToengkal.
De bevolking wordt beschreven als volgzaam,
goedhartig, zachtmoedig, lichtgeloovig, maar
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toch niet dom; de Panghoeloe-bevolking noemt
men intusschen wel arrogant, in tegenstelling
met de bescheiden Batins. Zware misdrijven
komen weinig voor. Bij de Panghoeloe- en Batinbevolking bestaat het matriarchaat, doch met
vele onderlinge afwijkingen; het solidariteitsstelsel is in de binnenlanden nog van kracht.
De doesoens (dorpen), die bij voorkeur langs de
rivieren zijn aangelegd, bestaan over 't algemeen
uit vrij solide, houten huizen, op manshoogte
boven den grond, op een rij en op behoorlijken
afstand van elkaar gebouwd, omgeven door aanplantingen van klapper- en andere vruchtboomen. In den regel zien zij er welvarend uit.
(Voor de bevolking, doesoens en huizen in Koerintji zie het art. KOERINTJI).
De godsdienst is de Mohammedaansche ; er bestaat veel neigirig tot de bedevaart; fanatisme
komt weinig voor.
De taal is dialectisch Maleisch, in de binnenlanden vermongd met vele Midden-Maleische,
Minangkabausche en Javaansche woorden, en
in de ben.edenstreken met zeer vele Javaansche
woorden. Hindoe - oudheden worden aangetroffen.
bij Kampong Solok, op den rechteroever der
Batang Hari (hoofdplaats Djambi) en bij Kampong Ntjinaan op den linkeroever dier rivier
(hoofdpl. Djambi), alsmede bij Moeara Djambi
(± 28 K.M. beneden de hoofdplaats Djambi).
G e s c h i e d e n i s. Volgens de oudste berichten was Djambi eon leenrijk van Madjapahit,
ontstaan nit Jay. volksplantingen, over Palembang daar gekomen. Later moot het do suprematie van het rijk van Minangkabau hebben
erkend.
Vooral met het doel om zich in den handel
moor onafhankelijk to maken van Bantam,
richtte de 0.I. C. in 1616 to Djambi een kantoor
op, dat zij, met korte onderbreking in 1643, en
van 20 September 1679 tot 30 Mei 1680, tot 1696
handhaafde, en dat belangrijk was om den handel in peper en verschillende boschproducten.
In 1643 word het eerste contract met den Vorst
gesloten. In 1696 word de verhouding net de
0.-I. C. zoo gespannen, dat het kantoor word
opgebroken; in 1707 weer hersteld, in 1724 om
on bekende redenen weer opgeheven.
Sultan Mohammed Nacharoedin vroeg in
1833 den Nederlanders hulp tegen zeeroovers;
dew werden door onze marine verdreven. In 1833
on 1834 sloot Michiels contracten met Nacharoedin, waarbij doze onze souvereiniteit erkende,
heffing van in- en uitvoerrechten en invoering
van zoutmonopolie toestond, een on ander tegen
vergoeding van een jaargekl van f 8000.— aan
Sultan en kroonprins samen nit to keeren. Te
Moeara Koempih word weer een versterking
gebouwd.
Daar Engeland bezwaar maakte tegen de uitbreiding op Sumatra's Oostkust, word in 1841
gelast de vestigingen. benoorden Palembang in
to trekken. De Indische Regeering gaf aan dien
last voor Moeara Koempih goon gevolg, op verzoek van den toenmaligen Sultan Nazaroedin.
Toen in 1855 Nazaroedin word opgevolgd door
Taha Safioedin (Taha), verlangde de Regeering
vernieuwing van het contract. Toen de nieuwe
Sultan weigerde, werd een expeditie uitgezonden,
die de kraton innam; Taha vluchtte naar het
binnenland ; zijn own. Ahrnad Nazaroedin word
tot Sultan aangesteld on net hem on den kroon.

pens een nieuw contract gesloten (1858).
Eenige jaren lang vernam men nu niets van
rustverstoring in Djambi, maar de oude Sultan
Taha, nog steeds in het bezit der voornaamste
rijkssierraden, had in de bovenlan_den de macht
in handen, en belemmerde den uitvoer naar de
benedenlanden.
Sultan Nazaroedin overleed in 1881 on word
opgevolgd door Mohammed Mahiloedin, terwiji
eon broer van Taha kroonprins word. De nieuwe
Sultan sloot in 1882 eon nieuw contract, in hoofdzaak gelijk aan dat van 1858.
In April 1885 overleed Sultan Mahiloedin.
Daar de kroonprins niet geneigd was om het
Sultanaat to aanvaarden, word het bestuur voorloopig aan eon commissie opgedragen. Onder dit
voorloopig bestuur was het in Djambi alles behalve rustig,maar de koloniale verslagen van
1888 en volgende jaren spreken van eon steeds
goede verhouding tot den Sultan; van vermeerdering van zijn invloed, en zelfs van blijken van
goede gezindheid, door Taha betoond.
Onastreeks 1895 trad echter eon ommekeer
in; verschillende verwikkelingen bidden er toe
dat de Sultan in.1899 op verzoek van zijn waardigheid word ontheven, onder toekenning eener
jaarlijksche toelage van f 4000.--; hij overleed
ter hoofdplaats Djambi in 1903. In 1901 werd
het bestuur van het landschap door de Ned. Ind.
regeering aan den resident van Palembang opgedragen ; in Maart van dat jaar volgde de legering eener militaire bezetting to Ma rembesi.
Langzaam aan word geheel Djambi door onafgebroken patrouilletochten van de kwaadwillige
elernenten, die op aanstoken van Taha bleken to
handelen, gezuiverd en onder geregeld bestuur
gebracht. In Aug .1903 word door de Regeering
bepaald, dat het landschap Djambi een afdeeling
vormde van het gewest Palembang. Vooral
onder invloed van verschillende vorstentelgen
kwam telkens weder verzet tegen het Gouv. voor;
in 1904 word de Controleur R. H. Kroesen, die
zonder militair geleide reisde, vermoord; doch
door ons onafgebroken optreden was in 1907 het
verzet geeindigd. Sedert werd de rust niet verstoord, enkele plaatselijke onlusten daargelaten,
tot Aug. 1916. Toen hadden to Moeara Te*mbesi
ongeregeldheden plaats, weldra gevolgd door
dergelijke in Moeara Tax) on Sarolangoen, in
welke laatste plaats controleur Walter met zijn
personeel word vermoord. Het verzet breidde
zich snel uit, doch vanuit de hoofdplaats Djambi,
van Padang Pandjang on Palembang en vanuit
Batavia werden ten spoedigste troepen gezonden
onder biding van kolonel Kroesen wien het
weldra gelukte, de rust to herstellen. Onder de
oorzaken van dozen opstand moeten ook ontovredenheid over zware heerendiensten on drukkende belastingen gerekend worden, waardoor
de propaganda gevoerd door goeroes's van een
tak of groep der Sarekat Abang (zie ald.) een
vruchtbaar veld vond. (Zie Inleiding Kol. Verslag 1917).
Be s t u u r. Het gewest is administratief
verdeeld in 7 afdeelingen, elk onder een controleur of civiel gezaghebber, en wel: Djambi,
Moeara Tembesi, Moeara Tao, BangkO, Moeara
Boeng6, Sarolangoen, allen met gelijknamige
hoofdplaatsen, en Koerintji, met hoofdpl. Soengei Een oeh.
DJAMBI. Zetel van den resident van het gelijk-
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namige gewest en van den controleur der gelWcnamige afdeeling. De afd. met een oppervlakte
van 16.517 K.M. telde 1913 38.311 zielen
(36.779 inlanders, 957 Chineezen, 468 Arabieren,
37 andere Vreemde Oosterlingen en 70 Europeanen); de hoofdpl. 7343 zielen (6255 Inl., 727
Chin., 263 Arab., 35 andere Vr. 0. en 63 Eur.).
De hoofdpl. is gelegen op beide oevers der Djambirivier, (die bier 300 M. breed is), op 155 K.M. van
de kust, Op den hoogen rechteroever bevinden
zich het kampement met bijbehoorende militaire
gebouwen, de woningen der Europeanen, verschillende Gouv. gebouwen, en de wijken der

DJARO. Naam in Bantam voor het desahoofd
DJATARE (soEND,). Zie BOUEA.
DJATI. MAL. JAN. SOEND. MAK. en BOZG.
Tectona grandis L. Fam.Verbenaceae. De boom,
die het bekende Djati-hout oplevert, dat in den
handel weer algemeen bekend is onder de benaming van „Java-teak"; dezelfde boomsoort komt
in Britsch-India voor. In Nederlandsch-India
groeit de djatiboom hoofdzakelijk op Java en
overigens slechts op Moena, Boeton, Madoera,
de Kangean-eilanden, Bali en Soembawa in
min of meer groote aaneengesloten cornplexen
terwijl enkele verspreide djatiboomen op Su-

Vreemde Oosterl., en op den linkeroever liggen de
woningen der inlandsche bevolking, deels op
vlotten (vlothuizen) in de rivier, deels op hooge
palen op den oever gebouwd. De plaats bestaat
uit 12 Kampongs waaronder een, de Kampong
Radja, bijna uitsluitend bewoond wordt door
leden on bloedverwanten der Sultansfamilie, die
daar geinterneerd is. Zij bezit goede rijwegen, is
als een soort villapark aangelegd en maakt een
netten on vriendelijken indruk.
DJAMBI-RIVIER. Zie SUMATRA; Rivieren.
DJAMBLANG (JAv.). Zie EUGENIA JAMBOLANA.
DJAMBO-AJE. Rivier. Zie ATJEH.
DJAMBOE, plaats in de afd. Buitenzorg, distr.
Leuwiliang, waar een platte rotssteen gevonden
is, met indruk van 2 voetzolen en een Sanskritinscriptie van Koning Poernawarman, waarschijnlijk uit om.streeks 400 na Chr.
DJAMBOE (MAL., JAV. SOEND.). Zie EUGENIA
en PSIDIUM
DJAMPANG. Controle-afd. van de afd.
Soekaboemi, res. Preanger Regentschappen. Do
standplaats van den controleur is Bodjong-Lopang. De „Djampangs" is een historische naam
voor het Zuidwestelijke deel van de PreangerRegentschappen, reeds in Corapagniestijden.
De vooral vroeger weinig bevolkte streeek, die een
deel van het Zuidergebergte vormt, is in de 19e
eeuw verdeeld in drie districten, nl. Djampang
koelon, -tengah en -wetan, waarvan de twee
eerste nog bestaan; het district Djampang wetan,
dat onder de afd. Tjiandjoer ressorteert, heat
tegenwoordig Pagolaran. Oerang Djampang is
in de Preanger een scheldwoord, tengevolge van
den roep van achterlijkheid der bevolking van de
Djampangs.
DJAMPEA. Zie TANAH DJAMPEA.
DJANGKANG (MAL. JAv.). Zie STERCULIA
FOETIDA.
DJANGKREK en DJANGKRIK. Zie KREKEL.
DJAPAN. Vroegere naam van de stad en het
landschap Madiakerta, res. Soerabaja. De naam
was in den Hindoe-tijd de gebruikelijke voor de
plaats, waar thans genoemde stad ligt.
DJAPARA. Zie JAPARA.
DJARAK. (MAL., SOEND. en JAV.) Ricinus
Een soort met
communis V. Euphorbiaceae.
talrijke, vaak als soorten beschreven varieteiten, rinds langen tijd overal, vooral in de oude
wergild, gekweekt. Uit de zaden wordt olie bereid,
die in de bergstreken de kokosolie als lampolie
vervangt; aan de productie der medicinale
„castorolie", een belangrijk handelsartikel,
neemt Java nog weinig deel. Te Kediri is thans
echter een fabriek, die daze olie zoowel voor technisch gebruik (machine-olie) als voor medicijn levert.Zie ookRICINUS en JATROPHA CURCAS.

matra, on nog enkele andere eilanden zijn aangetroffen. Het is een boom, die tot 40 M. hoog
kan worden, on die op de natuurlijke standplaatsen in den Oostmoesson maanden lang geheel bladerloos is. Het djatihout dat, vooral
ook om zijn menigvuldig voorkomen op Java,
in Indio het werkhout bij uitnemendheid is,
vindt om zijn uitstekende eigenschappen een
veelzijdige toepassing, zoowel, voor scheepsbouw
als voor waterstaats- on spoorwegwerken, huisbouw en vele andere doeleinden. Het is op Java
ook het meest algemeene meubelhout. Het djatihout wordt in vastheid, sterkte en dunrzaaraheid
door weinig houtsoorten geevenaard en laat zich
met daartoe geeigende gereedschappen gemakkelijk bewerken.
De bosschen, welke dit bout bevatten, bestaan
bijna uitsluitend uit djati-boomen ; slechts weinige andere boomsoorten, — alle met bout van
mindere waarde, — komen er in zeer geringe
hoeveelheid in voor. De djati-bosschen vormen
uitgestrekte wouden en verleenen door hun eentonig uiterlijk aan vele landschappen een bijzonder karakter. Op Java zijn de djati-bosschen
vooral verspreid over het midden en het °oaten
van het eiland. Een hoogte van 650 M. boven de
oppervlakte der zee kan op Java wel als de hoogste grens der djati-bosschen worden aangenomen,
Voorheen was Java nog over een veel grooter
gedeelto dan thans met djati-bosschen bezet.
Overal is het zichtbaar hoe het voormalige verband dier bosschen verbroken is, vooral langs de
rivieren on in de nabijheid der N.kust. Volgens
de laatste opmetingen bedraagt thans de djatiboschoppervlakte op Java circa 680 000 H.A.
Verreweg de grootste uitgestrektheid beslaan de
djatibosschen in de residentie Rembang, met
circa 255.000 hectaren. In afdalende reeks volgen
daarop de residention Madioen, Semarang, Soerabaja en Kediri.
De uitvoer van djati-bout uit NederlandschIndie is betrekkelijk nog gering. Hij bedroeg in
het jaar 1912 circa 50.000 M 3 in 1913 circa 40.000
en in 1914 circa 35.000. Zie voorts over de
Djatibosschen BOSCHWEZEN.
DJATI WELANDA (JAV.). Zie GUAZUMA.
DJATIRAGA. Controle-afd. met gelijkn. hoofd.
plaats van het regentschap en de afd. Toeban,
res. Rembang. Zij telt 3 districten, nl. DjatiragA„
Bantjar en Singgahan.
DJAWAWOET (JAV., SOEND.). Zie SETARIA.
DMA!. Rivier, uitwaterende aan de Z.kust
van Borneo, en de grens vormende tusschen de
residentien Westerafd. en Zuider- en Oosterafd.
van Borneo.
DJELOETOENG. Onder dezen naam is in de
laatste 17-20 jaren, vooral van Borneo in
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reusachtige hoeveelheden een product uitgevoerd, waarvan eigenlijk niet to zeggen is of het
tot de caoutchouc- of getah portja Soorten gerekend, moet worden. In den handel is het ook een
tijdlang bekend geweest onder den naam dead
Borneo of Pontianak. Over de afkomst van dit
product was men tot 1899 vrij wel in het onzekere, toen het in dat jaar aan Dr. v. Romburgh gelukte in de W. afdeeling van Borneo den
boom, die de djeloetoeng invert, te vinden en do
bereidingswijze van het product te leeren kennen.
Dr. Boerlage determineerde den van Borneo afkomstigen djeloetoeng-boom als Dyera Lowii
Hook. f. De djeloetoeng-boomen behooren tot de
woudreuzen; v. Romburgh zag een exemplaar
van weer dan 45 M. hoogte met een omtrek van
7.5 M., terwijl Te Wechel als middellijn 1-2 M.
en als hoogte 30-50 M. opgeeft. De boomen
die door de Inlanders geexploiteerd worden
groeien in moerassigen bcdem en zijn aan den
grijzen bast en hun uitgebreid oppervlakkig
wortelstelsel geraakkelijk te herkennen. Vroeger
was het winnen van djeloetoeng vrij ; thans
moeten de Inlanders van het bestuur vergunning
hebben ora het product in to zamelen, hetgeen
geschiedt door het maken van insnijdingen in den
bast. Eon flinke pantoeng (naam van den
boom op Borneo) kan volgens Te Wechel
1/2 pikol melksap leveren, terwijl de duur van
bet tappen een jaar is. Dan wordt het torrein
verlaten en blijven de boomen ten doode opgeschreven achter. Daar toezicht op de voorschriften om dozen roofbouw tegen te gaan ondoenlijk
was, heeft de Regeering uitgebreide terreinen in
concessie gegeven, tegen welken maatregei echter
een heftige oppositie ontstond. Door de United
Malaysian Rubber Co. en een paar zustermaatschappijen wordt het gewonnen product in fabrieken — a. 0. in Serawak en op Karimoen —
door extractie ontharst..
DJEMADJA. Zie POELAU TOEDJOEH.
DJEMBER. Afd. van de res. Besoeki met gelijknamige hoofdplaats; ressorteert onder het
regentschap Bondowoso. De afdeeling, welke
een oppervlakte heeft van 3285 K.M 2, word
1915 geschat to hebben ± 536000 zielen, o. w.
1500 Europeanen, 2000 Chineezen on 77 Arabicren en bestaat uit de districten Djember, Soekakerta, Majang, Rambipoedji, Tanggoel en
Poe& en nit twee controleafdeelingen : Member
en Rambipoedji. De particuliere industrie is er
zeer ontwikkeld. Men vindt er eon 100-tal erfpachtsondernemingen,gedreven op 86.000 bouws;
bijna alle zijn koffie-, rubber- en tabaksondernemingen.De vlakte vanDjem.ber is thans het voornaamste tabaksland op Java.
DJEMBER. Hoofdplaats der afd. en van het
dist. van dien naam, telde in 1905 7800 inwoners,
o. w. 250 Europeanen en 190 Chineezen. In 1915
was die bevolking met 56 % toegenomen.
DJEMBRANA (DJAMBRANA). Een der voormalige landschappen op Bali, evenals Boeleleng
in 1855 onder rechtstreeksch gezag van het
Indisch Gouvernement geplaatst en sedert 1882
een aid. der Res. Bali en Lombok met een bevolking in 1914 van ruim 28000 zielen. Het ligt
in den Z.W.lijken hook van het eiland. Dicht
bevolkt is alleen de vlakte van Negara; tussehen
deze en de Poelakan zijn hier on daar nog node
zettingen; de rest is vrij wel onbewoond. Dan
zij het door ors ingevoerd bestuur neemt de

volkswelvaart zichtbaar toe en bestaat er uitzicht dat de uitgestrekte bosschen en wildernissen die men hier vindt langzamerhand zullen
ontgonnen worden.
Administratief is de afd. Djembrana, bestuurd door een controleur, verdeeld in drie
dist.: Negara, Mend* en Djembrana, die elk
een inlandsch beambte, met den titel van Poenggawa, aan het hoofd hebben.
Do voornaamste plaatsen in deze aid. zijn.:
Negara (6650 zielen) de hoofdplaats en zetel
van den controleur, Loloan, voornaamste
handelsplaats, 1 1/2 K.M. Z.lijker, Djembrana,
de oude hoofdplaats, O.waarts van Negara.
DJENEPONTO. Onderafd. der afd. Bonthain
van het gouv. Celebes en Ond. met gelijkn.
hoofdpl. Omvat de districten of regentschappen
Laikang, Bangkala, Binamoe en Aroengkeke.
DJERENANG. Zie DRAKENBLOED en DAEMONOROPS DRACO.
DJEROEK. Zie CITRUS.
DJIMAT. Verbastering van het Arab. azimat,
dat amulet, talisman beteekent.
DJIPANG. Vroegere naam van eon landschap,
ongeveer overeenkomende met het tegenwoordige regentschap . Bodjonogoro en het zuidelijk
deel van Blora.
DJOEDJOER. Maleische benaming voor den
bruidschat. Zie HUWELIJK.
DJOEKOENG, DJOEKONG. Zie VAARTUIGEN.
DJOELO' RAJEir. Het oudste landschap van
do onderafdeeling Idi , aid. Oostkust van Atjeh,
met ±.1200 volwassen mannen. Het strekt zich
nit van N. naar Z. in lang gerekten vorm, van
Straat Malaka tot aan het scheidingsgebe rgte
van Serbodja.di..
DJOEMADILAKIR, d. i. de 6e maand van. het
Mohammedaansche jaar; zie MOHAMMEDAANSCHE KALENDER A.
DJOEMADILAWAL, d. i. de Se maand van het
Mohammedaansche jaar; zie MOHAMMEDAANSORE KALENDER A.
DJOENG. Zie VAARTUIGEN.
DJOENG. Vlakteinaat op Java, gelijk aan 4 bahoes of 2000 Rijnl. roeden.
DJOENGKOELON. Schiereiland, waarmede
Java zuidwestwaarts uitsteekt tusschen den
Indischen Oceaan en Straat Soenda. In 1883 zijn
do dorpjes van 't schiereiland geheel verwoest
door de vloedgolf der Krakatau-uitbarsting,
waardoor ook de landengte, die Djoengkoelon
aan Java verbindt, overstroomd werd.. Thans
wordt het schiereiland nog geregeld ter inzam.e.
ling van caoutchouc bezocht door lieden uit het
district Tjibalioeng, die daarbij hoog in de boomen overn.achten. Behalve tijgers vindt men op
D. rhinocerossen, bantengs en herten.
DJOEROE (ORANG). Zie ORANG StKAH.
DJOEROETOELIS. Schrijver bij bestuursambtenaren, desabestuur, enz.
DJOEWANA. Controle aid. van de aid. Pati,
res. Semarang met 3 districten, Djoewana, Djakenan en Tajoe.
DJOEWANA (Joana, Djoeana). Stad aan de
N.kust van Java, res. Semarang, gelegen aan de
Djoe wan a rivier en aan den stoomtram Seraarang—Rembang—Lasem. Vroeger een vrij belangrijke handelsplaats, waar veel scheepstimmerwerven waren en o.a. veel suiker van de
Japarasche fabrieken over zee afgevoerd werd;
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thans sterk .achteruitgegaan, vooral door den
slechten toestand van de reede.
DJOKJAKARTA (11GAJOGJAKERTA). Dit gewest, in het midden van het eils,nd Java, aan de
zuidkust gelegen, maakt met de residentie Soerakarta de zoogenaamde Vorstenlanden
lit. Het heeft een oppervlakte van 3100 K.M. 2 en
had in 1916 een bevolking van ruim 1.274.000
zielen, waarvan mini 4000 Europeanen, ruim
6000 Chineezen en ruim 100 Arabieren en andere
Vreemde Oosterlingen. Slechts de bovenste
hellingen van den M5rapi, ongeveer boven 1000
M., zijn onbewoond. Daar beneden. is de helling
een bouwland en steeds neemt naar omlaag de
dichtheid van bevolking toe. Beneden de hoofdplaats (115 M.) daalt het land in zeer flauwe
glooiing naar zee. De menigte in dit gebied voorkomende suiker- en tabaks-ondernemingen en de
uitgebreide riisteultuur zijn bewijzen voor den
rijkdom des bodems, waarvan door aanleg van waterwerken op vele ondernemingen zoo goed mogelijk is partij getrokken. (Vgl. ook MATARAMAN.)
De in Djokjakarta gelegen vleugel van het
Zuidergebergte verrijst steil nit den Mgrapivoet en nit het dal der Kali Opak (zie aldaar).
In 't noorden ligt de hoogvlakte van Wanitsari,
het Z. behoort tot den Goenoeng &woe het
Duizendgebergte (zie aldaar), genoemd naar zijn
tallooze halfbolvormige kalktopjes. De hoogvlakte bestaat ook nit een kalkbodem en lijdt
daardoor aan watergebrek; maar Loch is zij betrekkelijk dicht bevolkt. Men verbouwt naast
rijst, veel macs en gierst; verder tabak. De veeteelt is aanzienlijk.
Ook aan delfstoffen ontbreekt het de residentieDjokjakarta niet. Bij Nanggoelan en G. Kidoel
zijn uitgestrekte steenkolenlagen; het Zuidergebergte kent kostbare marmersoorten, terwijl met
succes goudgravingen worden verricht:
De landbouw is het bedrijf, waarmede de bevolking zich bezighoudt. Aileen op de hoofdplaats en to Pasar Gede oefenen de inlanders nog
verschillende ambachten en beroepen nit.
Het gewest bestaat nit het leenroerig eigen
gebied van den Sultan, zooals dat na het einde
van den laatsten Javaschen oorlog (1825-1830)
is afgebakend, het grondgebied van den zgn:
onafhankelijken Prins Pakoe Alam en drie
enclaves, behoorende tot Soerakarta : Kota-g6d6,
Imitgiri en Ngawen.
Administatief wordt het in drie afd. verdeeld,
n.l. 1° Mataram, hoofdplaats Djokjakarta, bestaande uit die hoofdplaats en de regentschappen Sleman, Kalasan en Bantoel, waartoe tevens
moeten worden gerekend de daarin gelegen landschappen van den Soesoehoenan van Soerakarta:
Kota We (onder Kalasan) en Imagiri. (onder Bantoel); 2e Koelon Progo, hoofdplaats Wat6s, bestaande nit het regentschap Koelon Progo, behoorende tot het sultansgebied en het regentschap
Adikarta, uitmakende het gebied van het hoofd
van het Pakoe-Alamsche huis; 3e Goenoeng
Kidoel, hoofdplaats Wanasari, bestaande uit het
regentschap Goenoena Kidoel en het daarin
geenclaveerde Mangkoe-Negairasche
b
landschap
Ngawen. Deze drie afdeelingen vallen in groote
trekken samen met de drie natuurlijke gebieden:
Mataram het midden (zie ook MATARAMAN),
Koelon Praga het W., Goenoeng Kidoel het 0.
Voor de laervormingen in de Vorstenlanden,
zie VORSTENLANDEN.
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De verkeersmiddelen zijn : de Staatsspoorweg
(smal spoor), die de hoofdplaats met West- en
Oost-Java verbindt en de Ned. Ind. spoorweg
(breedspoor), die sulks doet met Solo en Semarang; verder stoomtrams van Djokjakarta noordwaarts naar Magelang en zuidwestwaarts over
Bantoel naar Srandakan.
Rivisren worden niet als verkeersmiddelen gebruikt; zij zijn alle onbevaarbaar, met uitzondering van de Kali Opak aan hare monding.
Voor de voornaamste plaatsen in het gewest
wordt verwezen naar Djokjakarta, Kota G6d6,
Imagiri en de namen van de hoofdplaatsen der
verschillende regentschappen die aan deze gelijknamig zijn, met uitzondering van B6ndoengan en.
Wimasari, de hoofdplaatsen der regentschappen
Adikarta en Goenoeng Kidoel.
Aan de zuidkust zijn verschillende merkwaardige grotten, waaronder die van N j a h i L a r
Kid o e 1, to Mantjingan, en die van R o n gk o b (zie VOGELNESTJES).
Voor Hindoeoudheden zie OUDHEDEN,
PRAMBANAN-TEMPELS en StWOE (VANDI).
DJOKJAKARTA. Hoofdplaats van het gelijknamige gewest, ligt op 7°48'13" Z.B. en 110°21'
46" O.L. aan den Z.Z.W. voet van den Merapi,
115 M. boven de oppervlakte der zee. Zij is de
zetel van den Sultan, den Resident en den onafhankelijken (d.w.z. niet onder den Sultan staanden) Prins Pakoe Alam. De stad bestaat uit een
oud en een nieuw gedeelte ; het oude wordt gevormd door een aaneenschakeling van kampongs
(waaronder de Chineesche wijk) in welker midden
het ouderwetsche fort Rustenburg voorkomt met
daaromheen breede fraaie beschaduwde wegen,
waarvan het residentiehuis, het societeitsgebouw, do protestantsche kerk, en tal van Europeesche woningen gelegen zijn. In het nieuwe
deel vindt men het nieuwe spoorwegstation en
enkele hotels, zoomede eenige fraaie lanen met
Europeesehe woningen. Administratief wordt de
hoofdplaats in twee gedeelten verdeeld; eon W.lijk
gedeelte vormt het sultansregentschap Kota
Djokjakarta, een 0.lijk het regentschap PakoeAlaman.
Djokjakarta telt een bevolking (1916) van
ruim 981000 zielen, t.w. 3000 Europeanen, 5000
Chineezen; 109 Arabieren on andere Vreemde
Oosterlingen on bijna 90000 inlanders. De laatsten, voorzoover zij des Sultans onderdanen zijn,
kunnen verdeeld worden in twee klassen : a. den
adel, de ambtenaren en de geestelijkheid : b. de
burgerij. De eerste klasse wordt onderscheiden
in vijf groote afdeelingen of golongan.
Het merkwaardigste vanDjokja is de kraton
in de ruimere beteekenis van het woord, „Vorsten
verblijf", genomen, een uitgestrekheid van bijna
een uur gaans in omtrek, als het ware een stad
op zichzelve met gebouwen, pleinen, wegen en
kampongs, in welker midden het eigenlijk verblijf van den Sultan gelegen is, ook „kraton",
doch weer gebruikelijk „K6daton" genoemd. De
gansche kraton bevat binnen zijn muren naar
schatting een bevolking van omstreeks 15.000
menschen. Hij beslaat een langwerpig vierkant
van ongeveer 1100 M. lengte en 750 M. breedte,
dat ingesloten is door muren van 3 11, M. hoogt©
en tot ruim 4 M. dikte ; aan de vier hoeken zijn
bastions met waehttorens.
Binnen den omtrek des kratons ligt het thans
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zeer vervallen w a t e r k a s t e e 1 (Tamansari),
een voormalig vorstelijk lustoord op een kunstmatig gevormd eilandje met onder water door
loopende gemetselde toegangen. Het kasteel
werd in 1758 gebouwd op last van den eersten
Sultan van Djokjakarta, Amangkoe Boewana I.
Het is thans niet veel weer dan een mine.
DJOMBANG. .Afd. van de res. Soerabaja met
gelijkn. hoofdpl. (40 M. hoog), een oppervlak beslaande van ruim 920 K.M2 , bestaat uit twee
controle-afdeelingen, nl. Djombang (met de
districten Djombang en Plasa) en MadWageeng
(met de districten Mitdjaaagoeng en Ngara). De
afdeeling telde op 't einde van 1915: 471000
zielen, waaronder 855 Europeanen en 4150 Chineezen. De hoofdpl. telde op 't eind van 1915:
16000 inwoners, waaronder 330 Europeanen en
1600 Chineezen. In het vlakke N.lijk deel veel
suikerriet, in het bergachtig Z. koffie en cacao.
DJONO (DJANA) (MODDERWELLEN VAN).
Zie KOEWOE.
DOBO. Belangrijke handelsplaats, gelegen aan
de N.O. punt van het tot de Aroe-groep behoorende eiland Wamar. Reeds sedert eeuwen gedurende den westmoesson het vereenigingspunt
van tal van inlandsche handelaren uit het 0.
van den Arch., vanwaar de voortbrengselen
van N.-Guinea en omliggende eilanden door
Japanners, Chineezen, Boegineezen en Makassaren
voornamelijk naar Makasser worden uitgevoerd.
Dobo is de hoofdplaats van de afd. Aroe-eilanden (res. Amboina) Het dankt zijn tegenwoordige welvaart en bloei voornamelijk aan het bedrijf van de Australische parelvisschers, uitgeoefend door de Celebes Trading Company.
DODINGA. District, omvattende het smalste
gedeelte van de landengte van het N.lijk schiereiland van Halmahera.
DOEABLAS - GEBERGTE. Een typisch ketengebergte van niet meer dan 500 M. hoogte in de
res. Djambi, tusschen de Tabir en Merangin,
beide rechterzijrivieren van de Batang, Hari.
DOEA SOEDARA (Twee gebroeders). Een
dubbelvulkaan in het district Tonsea der Minahasa, res. Kenado, met twee kegels van ongeveer
gelijke hoogte (1373 M.)
DOEJOENG, (Mal.), rioe (Aroe eilanden ),
Halicore dugong Erxl., on eon paar andere
weinig verscbillende soorten van hetzelfde geslacht zijn met het goslacht Manatus uit den Atlantischen Oceaan de eenige thans levende zoogdieren van de orde der Zeekoeien of Sirenia.
De doejoengs zijn tegenwoordig in den Ind.
Arch. zeldzaam. Het vleesch wordt gegeten en
van de beenderen wordt snijwerk vervaardigd.
DOEK. Zie ARENGA.
DOEKOE (MAL., 'JAV. Zie LANSIUM.
DOEKOEN. Inlandsche geneeskundige ; bij de
Tonggereezen ook benaming voor een priester.
Zie GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE).
DOELHIDJAH,de 12e maand van hetMoh. jaar;
zie MOHAMMEDAANSCHE KALENDER A.
DOELKANGIDAH, de 1 le maand van het Moh.
jaar; zie MOHAM. KALENDER A.
DOEPA. Wierook, veelal gemaakt van welriekende hars- of gomsoorten, vooral benzoe.
DOEREN (JA.v.). Zie DURIO.
DOERGA. Een Indische godin, de gemalin
van giwa, in wier wezen, evenals in dat van haar
gemaal, de eigenschappen van verschillende mythologische figuren tot een niet geheel harmo-

nisch geheel vereenigd zijn. Als Oemii, of Parwati
is zij de dochter van den Himalaya en de trouwe
gade van giwa; als de strijdbare godin, die den
Buffel-demon, Mahisj asoera, een verpersoonlijking van het nacbtelijk duister, overwint, is zij
Doerga de ongenaakbare; als Kali ,de zwarte, of
Tjanda of Tjandi, de wreede, is zij de vrouwelijke
tegenhanger van ciwa als Kala of Bhairawa, in
zijn rol van vernieler. Bij de oude Javanen word
Doerga naast giwa hoogelijk vereerd, zooals o.a.
blijkt uit de beelden, die men van haar op verschillende plaatsen van het eiland gevonden
heeft, o.a. in de Tjandi Prambanan; dit beeld
wordt door de Javanen Lk& Djonggrang genoemd, vandaar dat deze naam ook aan de Tjandi Prambanan wordt gegeven. Op Bali duurt hare
vereering nog heden ten dage voort.
DOERIAN (mAL.). Zie DURIO.
DOERIAN (TJI). Grensrivier tusschen de residentien Bantam on Batavia. In den benedenloop
beet zij ook Tji Kande of Tji Kandi.
DOERIAN (STRAAT) tusschen de eilanden
voor de 0.kust van Sumatra on de W.lijke van
den Riouw-archipel is, met straat. Riouw, wel de
voornaamste zeeweg door dozen archipel.
DOERI. Landbeschrijving. De federatie Doeri, ook Talloe Batoe Papan geheeten,
maakt deel uit van het oude bondgenootschap
MasenrOmpoeloe (zie aldaar). Het bestaat uit 3
geheel van elkaar onafhankelijke landschappen:
Maloewa, Allah on Boentoe Batoe, die alle ontstaan zijn uit het oude staatje Doeri en daaraan
door aanhuwelijking of verovering toegevoegde
landstreken.
Gelegen op de W.hellingen van het Latiraodjong-gebergte, vormt Doeri het stroomgebied
van de voornaamste linkerzijrivieren der Sao,dane ;
de Mataallo met hare zijriviertjeF, de S. Maloewa
of S. Allah, S. Oeloewaai en S. Rosso, en van de
S. Tabang, die haar water soort in het racer van
Tempo. De streek is zeer bergachtig, vooral Boer,toe Batoe; de bodemhoogte varieert van 700 tot
3000 M.
Be v o 1 k i n g. De 4 36.000 zielen tellende
bevolking, die van de Toradjalanden afkomstig
is, belijdt grootendeels den Mob. godsdienst,
doch in het maatschappelijk zoowel als in het
geestelijk leven is van het oude heidendoni zeer
veel overgebleven. De gewoonten van het yolk
komen het meest overeen met die der Boegineezen (zie aldaar). De landbouw staat op vrij hoogen trap; verbouwd wordt rijst, mais, tabak en
koffie. De nijverheid beteekent niet veal en is vnl.
huisvlijt. Men heeft er veel karbouwen van bijzonder groote soort; overigons is de veeteelt van
Been belang. De handel is grootendeels in handers
van Boegineezen; er is een levendig passerverkeen. Men vindt in den bodem goud (Tobango,
Boentoe Batoe, vooral Oeloewaai).
Aan het hoofd van elk landschap staat een
Aroe, bijgestaan door een hadat; de landschappen zijn verdeeld in districten, aan het hoofd der
kampongs staan hoofden met den titel Matowa
of Taoe towa. Voor de afz. landschappen zie bij
hunne namen.
DOESOEN. Naam der Barito over een gedeelte
van Karen bovenloop.
DOESOEN. Hoog - Javaansch en Mal. voor
desa, dorp; in de Riouw. Mal. landen een soort
gehucht; ter 0.kust v. Sumatra het heuvelland
ten W. der tabaksstreken ; op Ambon meestal

DOESOEN—DONDA (DONDO).
boomgaard; op Atieh (doeson) en in 't Soendaneesch, een bijv. n.w.. met de beteekenis: boersch,
on be schaafd.
DOESOENLANDEN. Afd. van de residentie Z.en O.afd. van Borneo, zich uitstrekkende langs
den bovenloop der Barito, en omvattende de onderafdeelingen Moeara Time (Midden Doesoen),
Boentoek (West- en Oost-Doesoen) en Poeroek
'Tjahoe (Boven-Doesoen). De hoofdplaats van
de geheele afdeeling is Moeara Time.
DOKTER DJAWA. Zie GENEESKUNDIGEN (INLAND SCHE).
DOKTER DJAWA SCHOOL. Zie ONDERWIJS.
DOKTERVISSCHEN. Zie CHIRURGYNVIS
SCHEN.
DOLFIJNEN. Zie TANDWALVISSCHEN.
DOLFIJNVISSCHEN. Zie MAKREELACHTIGEN.
DOLO. Zelfbesturend landschap, ressorteerende onder de res. Menado; het behoort tot de Kalilsche landschappen.
DOLOK. Toba-Bataksche benaming voor berg.
DOMEIN VAN DEN LANDE. Onder landsdomein is in het algemeen te verstaan alle eigendom
van den Lande, uit welken hoofde ook aan het
Land toekomende. Voornamelijk intusschen
wordt de term gebezigd ter aanduiding van het
den Lande toebehoorend onroerend goed.
Openlijk werd het beginsel, neergelegd in art.
520 B. W. nl. dat gronderven en andere onroerende zaken, die geen anderen eigenaar hebben,
behooren aan den Lande, eerst uitgesproken
voor Java en Madoera, in art. 1 van het Agrar.
Besl. van 20 Juli 1870 Ind. Stb. no. 118, in deze
woorden; „het beginsel wordt gehandhaafd dat
alle grond, waarop niet door anderen recht van
eigendom wordt bewezen, domein is van den
Staat" (ten rechte : van den Lande). Dit art. 1
werd in 1875 (Ind. Stb. 199a) van toepassing
verklaard op de Gouvernementslanden in de
Buitenbezittingen. In 1874 was reeds de domeinverklaring voor de Gouvernementslanden
van Sumatra in eenigszins andere bewoordingen
uitgesproken (Ind. Stb. 94) nagevolgd voorMenado
(1877) en de Z. - en 0. Afd. v. Borneo. (1888). Ondanks de domeinverklaring wordt het ontginningsrecht der bevolking gehandhaafd, terwijl
overal in Nederlandsch.Indie gronden, waarop
inlandsche bezitsrechten worden uitgeoefend,
door de regeering noch verhuurd, noch op eenigerlei wijze kunnen worden afgestaan, alsmede
daarover op geen andere wijze kan worden beschikt dan door onteigening ten algemeenen nutte (art. 62 R.R.)
De domeinverklaring is door den wetgever, golijk overtuigend blijkt nit de woorden van artikel
1 Agr. Besl., nooit beschouwd als een nieuwigheid, doch steeds als handhaving van een steeds
erkend beginsel; de bedoeling is dus ook nimmer
geweest zie vooral de aanvangswoorden van
bestaande rechten te ontnemen.
dat artikel
Het beheer van domeingronden behoort, voor
zoover dit niet uitdrukkelijk aan andere departementen van algemeen bestuur, dan wel aan gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen is cpgedragen, onder het Departement van B. B.
Het domeinrecht van den Lande is eigendomsrecht en de rechtspersoon „het Land" als eigenaar heeft dus, voor zoover niet bijzondere bepalingen dit verbieden of belemmeren, de be-
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voegdheid zoo om op domeingrond zakelijke
rechten te vestigen als om dien in gebruik to
geven, to verhuren enz.. Verhuur van domeingrond komt, nu uitgifte in erfpacht mogelijk is,
feitelijk niet meer voor; zie voor erfpacht en
recht van voorrang op erfpacht AGRARISCHE

WET.
Daar, zooals boven reeds gezegd werd, het
ontginningsrecht der Inl. bey. is gehandhaafd, is
in het algemeen de bevoegdheid tot ontginning
onderworpen aan de „,voorschriften van het adatrecht. Om roofbouw Legen to gaan, en de belangen van den Lande en derden te beschermen, is
dit ontginningsrecht door het Gouv. aan bepaalde regelen gebonden bij zoogenaamde ontginningsordonnanties ; voor Java en Madoera geldt
thans die van 1896 (Ind. Stb. No. 44 gew. 1904,
No. 146), voor Bengkalis die van 1889 Ind. Stb.
no. 63), voor de gouvernementslanden in de residentie Menado die van 1896, (Ind. Stb. no. 107)
voor de afdeeling Lombok, de ordonnantie nopens de rechten der inlandsche bevolking op den
grond aldaar van 10 October 1906, (Ind. Stb. no.
431) en voor Sumatra's Westkust, de ordonnantie van 1915, (Indisch Staatsblad no. 98) zie
GRONDRECHTEN OP DEN en OVEREENKOMSTEN.
Ontgonnen domeingronden blijven tot het
domein behooren, dat daardoor z.g. onvrij wordt.
Voor terugbrenging van particuliere landerijen tot
het staatsdomein, zie PARTIOULIERE .LANDERIJEN.
Bij inlijving van indirect bestuurde gedeelten
van Nederlandsch-Indie bij de rechtstreeks bestuurde worden de bepalingen, regelende het domeinrecht van den lande, van rechtswege van foepassing, voor zooverniet het tegendeel is bepaald.
Het kan dan zijn, dat in hetzelfde gebied en nog
instellingen bestaan door het voormalig zelfbestuur in het leven geroepen, en daarnaast de gouverne mentsre gelin gen werken.
DOMIS (HENDRIK JACOB). Geb. te Alkmaar
1782, vertrok 1806 als klerk naar Indie, doorliep
daar verschillende rangen, en bekleedde tal van
betrekkingen, tot hij in 1822 benoemd werd tot
res. van Semarang in welke betrekking hij tijdens
den opstand van Dip& Negara groote diensten bewees. Overl. 1842. Van zijn hand verschenen o.a.
twee, voor dien tijd belangrijke geschriften :
„Reis over het eiland Java," 1829 en „De residentie Pasoeroean," 1829.
DOMPO (DOMPOE). Landschap op Soembawa grenzende ten N. aan Sanggar en de Javazee, ten 0. aan Bima, ten W. aan het rijk Soembawa en de baai van Saleh, ten Z. aan den Indischen oceaan. Het staat onder een bestuurder,
die den titel voert van Sultan en wien een hadat
of rijksraad ter zijde staat. De bevolking van
Dompo heeft groote overeenkomst met die van
het aangrenzende Bima (zie aldaar). Zij is alleen
iets kleiner, maar krachtiger gebouwd en schijnt
vrijmoediger en energieker. Voor geographische
bijzonderheden zie SOEMBAWA. De bevolking
wordt op 3000 a 6000 zielen geschat. De particuliere landbouwindustrie begint zich voor Dompo
to interesseeren. Concessies zijn uitgegeven condom den berg Tambora. Dompo behoort administratief tot de onderafd. Bima, afd. Soembawa,
res. Timor en 0.
DOMPO - BAAI. Zie SANGGAR-BAAI.
DONDA (DONDO). Kaap aan de N.W.kust van
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Celebes, gevormd door den gelijknamigen berg,
die op 2900 M. geschat is.
DONGGALA. Onderafd. der afd. Midden-Celebes van de res. Menado, omvat de zelfbesturende
landschappen Banawa en Tawaeli (zie ald.).
DONGGALA. Hoofdplaats van het landschap
Banawa (zie aldaar), de beste ankerplaats aan de
Paloebaai. De bevolking bedraagt ± 1900 zielen,
vnl. Boegineezen, men vindt er welvarende Chineesche en Arabische nederzettingen.
DONGGO (DOGE). Zie onder BIMA.
DOODENDAL of -VALLEI. Aldus worden mo.
fetten genoemd, vaak niet weer dan groote kuilen
waaruit koolzuur opstijgt. Bekende doodendalen
zijn de P a d j a g a l a n of slachtplaats in de
buurt van Garoet (Preanger-Regentschappen), een
smal plekje van bleekgrijze, geelachtige kleur,
waar men in den regel thans slechts de lijken van
insecten vindt, en vooral de P a k a r a ma n,
zie aldaar.
DOOPSGEZINDE VEREENIGING. Vereeniging tot bevordering der Evangelieverbreiding in
de Ned. Overzeesche bezittingen. Zie ZENDING.

DOOPVONT, WIJWATER-SCHELP, VADERNOACHS-SCHELP en BENITIER. Namen van de
grootste soort Mier schelpen en ontleend aan het
gebruik dezer reuzenschelpen in kerken, als doopvonten en wijwaterbakken, sedert oude tijden in
zwang; men heeft voorwerpen gevonden in den
Indischen Oceaan en do Moluksche zee, die 250
kilo zwaar en 1% meter lang waren. De grootste
soort is Tridacna gigas; een kleinere is Trid. squamosa, geelachtig van kleur met verscheidene, gowoonlijk een zestal rijen rechtopstaande hooge
ribben.
DORE. Het N.lijkste deel van de W.kust der
Geelvink-baai in Ned. Nieuw-Guinea. In 1793
stichtten de Engelsehen er bij de kam.pong Kwawi een kolonie, die reeds het volgende jaar moest
warden opgeheven door ziekten onder de bezetting en herhaalde aanvallen der bevolking van
Dore. In 1855 vestigde zich daar zendelingen van
het Berlijnsche Zendinggenootschap, wier arbeid
in 1862 werd overgenomen door zendelingen van
de Utrechtsche Zendingsvereeniging. Het is ook
thans nog een hoofdstation van die vereeniging,
welker zendelingen reeds zooveel hebben bijgedragon tot vermeerdering van kennis omtrent
Noordwest Nienw-Guinea en zijn bevolking, en
tot verbetering van den toestand dezer laatste.
Te Kwawi zijn de woningen der zendelingen, alsook een kerkgebouw en een hospitaal.
Nabij Kwawi, en daarmede door een goeden
weg verbonden, ligt Manokoeari, waar sedert
1896 de zetel van ons bestuur is gevestigd, vertegenwoordigd door een ass.-res., hoofd der afd.
Noord N. - Guinea van de res. Ternate en Ond.
DOROT. Zie GAJOLAND.
DOROWATI. (Dwitriwati). In Madioen gelegen
hoogste top (2556 M.) van een der vier tot het
vulkanische Wilis-massief behoorende oude kraterranden.

DORP, DORPSHOOFD, DORPSBESTUUR (OP
DE BUITENBEZITTINGEN). Evenals op Java en
Madoera (zie DESA) worden ook op de Buitenbezittingen tallooze dorpen aangetroffen, die niet
alleen Elekken van samenwoning zijn (gelijk in
het Gajoland, ter Sumatra's Oostkust, in Indragiri en Riouw, veelal op Zuid-Celebes, op Boeroe
en Ceram, enz.), maar inlandsche rechtsgemeenschappen met eigen bestuur en eigen vermogen,

derhalve „inlandsche gemeenten" op den voet
van art. 71 Reg. regi. en met „erkende" hoofden
(art. 67 Reg. regl.), althans in rechtstreeksch gebied. De hierbedoelde dorpsgemeenten vertoonen,
afgezien van die op de hoofdplaatsen, haar oude
adatorganisatie gewoonlijk zuiverder dan de desa's van Java en Madoera. Voor inrichting van
bestuur, enz. zie op de namen der landstreken of
volken.
DORPSGEESTELIJKE. Hun titel is op WestJava gewoonlijk lebe of amil, elders op Java vooral modin of kaoem; in Atjoh noemt men hen teungkoe meunasah, op Midden-Sumatra malim. Over
de beteekenis dier namen zie de desbetreffendo
artikelen.
Hun is in het algemeen de zorg voor de Mob..
godsdienstige aangelegenheden in het dorp (en in
de kampongs der grootere steden) opgedragen. De
kennis, welke zij voor hun ambtsbezigheden noodig hebben verkrijgen zij, hetzij door een kort verblijf aan een pesantren (zie aldaar), of door eenig
onderricht van anderen, die zulk een onderwijsinrichting bezocht hebben. Hun inkomen bestaat
in de emolumenten, aan bun verschillende be.
moeienissen verbonden. Zij behooren tot het
dorpsbestuur en hebben als zoodanig op Java
veelal inkomsten uit eon ambtsveld. In Atjeh is
bun functie, reeds van ouds, erfelijk geworden ;
elders worden zij wel door het dorpsbestuur, het
dorpshoofd of door de „oudsten" aangesteld.
DOUWES DEKKER (EDUARD). Geb. 1820 to
Amsterdam, begon 1840 zijn Ind. loopbaan als
2de comm. bij de Algem. Rokenkamer, ging 1842
bij het Binneral. Best. over. werd 1857 ass. res. to
Amboina, en in 1856 benoemd tot assistent-resident van rebak. Nog maar eenige weken op zijn
nieuwe standplaats, meende hij den regent to
moeten aanklagen wegens het gebruiken van
meer pantjens dan hem wettig waren toegekend
(24 Far.). Daar de resident niet dadelijk in zijn
voorstellen wilde treden, en zijn voorbarig optreden afkeurde, wendde D. D. zich reeds den 29sten
Februari tot den Gouv.-Gen. Duymaer Van Twist
met het verzoek, om den resident van Bantam
te gelasten de handelingen in take de aanklacht
tegen den regent van den assist. resident van Lebak goed tekeuren, of wel den laatste ter verantwoording to roepen. Als antwoord hierop ontving hij zijn eervolle ontheffing van de verdere
vervulling zijner betrekking. Tevens werd hij
voorloopig belast met de waarneming der betrekking van assist.-resident van Ngawi.
D. D. meende na zulk een behandeling niet langer in dienst te kunnen blijven en vroeg, niettegenstaande hij nog niet in de termen viel van
pensioen, den 29sten Maart eervol ontslag uit
's lands dienst, hetgeen hem bij besluit van den
4den April werd verleend.
In het begin van 1857 vertrok hij naar Holland
en nam daar zijn welversneden pen ter hand om
zijn grieven bloot to leggen , Nederland to wijzen
op den volgens hem rotten toestand in N.-L on
tevens in zijn levensonderhoud to voorzien. In
1860 debuteerde hij onder den beteekenisvollen
pseud.onieum M u 1 t at uli met „Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij", en ontpopte zich daarmede als
schrijver van den eersten rang. Van hem verschenen o.a. nog „Over vrijen arbeid in N. - I.". „Millioenstudien", „Ideeen" enz. Overl. 1887 to Nieder-Ingelheim.

DOUWES DEKKER (EDUARD),–DUIF.
Over Douwes Dekker verscheen een zeer amvangrijke literatuur; van bijzonder belang zijn
zijne „Brieven", uitgeg. door Mevrouw D. D.,
in 10 din. verschenen en „Tine. Brieven van
Mevr. D. D.—van Wijnbergen", uitg. door Dr.
J. Pee.
DRAKENBLOED. (Djeri5nang). Roode lams it
de vruehten van een palm : Daemonorops Draco
Bl. Zie aldaar.
DRANKBESTRIJDING. Zie het art. (met nitgebreide litteratuuropgave) in de groote Encyel.
van N.-I.
DRINKWATER. Moest men zich vroeger bijna
overal in Indio tevreden stellen met rivierwater, of
met water,afkomstig nit min of meer diep gegraven
putten, in later tijd werd dit op sommige plaatsen
vervangen door water, door middel van diepe
grondboringeri, z.g.n. artesische putten, verkregen, waardoor een gunstige invloed op den algemeenen gezondheidstoestand is uitgeoefend,
zooals duidelijk voor Batavia en Semarang is gebleken. Soerabaja, waar geen artesische putten
geboord konden worden, en waar in het algemeen
het water uit de Kali Mas of putwater gedronken
werd, leverde bij ieder optreden der cholera eon
groot aantal slachtoffers. Sedert deze stad echter
hare voortreffeliike waterleiding uit de Kasribronnen bezit, is daarin buitengewoon groote verbetering gekomen. In Semarang is in het begin
van 1914 een uitmuntende waterleiding geopend ;
ook voor Batavia wordt de aanleg eener waterleiding voorbereid. Op kleinere plaatsen, b.v. Koeta
Radja, Oheribon e. a., bestaan waterleidingen
van weer eenvoudigen aanleg dan de genoemde,
doch die water leveren van goedo kwaliteit.
Op tal van plaatsen, en bijna overal in de zoogenaamde binnenlanden, moet men zich echter nog
tevreden stellen met regenwater, rivier- of putwater, of, zooals in de bergstreken, met uit open
bronnen opgevangen en in open leidingen verder
gevoerd water. Tegen het gebruik van regenwater,
mite goed opgevangen en goed bewaard, bestaat
nit een hygienisch oogpunt geen bezwaar, maar
de andere genoemde watersoorten blijven to alien
tijde verdacht, daar zij ieder oogenblik verontreinigd kunnen worden. De reiniging van dergelijk water heeft, wat de Europ. betreft, bijna
overal plaats door koken.
DRUIPSTEENGROTTEN. Merkwaardige druipsteengrotten worden gevonden op het eiland
Noesakambangan aan de Z.kust van Java, en
op het eiland Kangean, ten 0. van Madoera; bij
Rantau boedjoer in de Z.- en 0.-afdeeling van
Borneo; op Amboina in het gebergte Soja; verder verscheidene in de kalkgebergten der Padangsche bovenl. (Sum. Westk.), waarvan de meest
bezienswaardige is die bij Boe6 (zie aldaar).
DRUKKERIJ (LANDS). Zie LANDSDRUKKERIJ.
DRUKPERS. Een wettelijk voorschrift betreffende het toezicht op de drukpers in Ned.
India werd voor het eerst gegeven in art. 110 van
het Reg. Regl. van 1854. De algem. verordening,
waaraan dat art. de nadere regeling dozer materie
opdroeg was het drukpersreglement in K. B. van
8 April 1856 Ind. Stb. no. 74, datniet enkel door
repressieve, maar ook door preventieve bepalingen de pers aan banden trachtte to leggen.
De strenge bepalingen van dit Regl. gaven aanleiding tot scherpe kritiek, o.a. in de StatenGeneraal. Thorbecke noemde het reglement zelfs
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eon „gewrocht der duistenis". Nadat in 1858
eon z.g. anthentieke uitlegging eenige verzachting had aangebracht, werden eerst bij het K. B.
van 19 Maart 1906 Ind, Stb. no. 270 uit het
drukpers regl, de bepalingen verwijderd, welke
daaraan zijn karakter van preventief toezicht
verleenden, en verkreeg men drukpersvrijheid
in India.
Zooals het thans luidt, komt het drukpers
reglement in hoofdzaak op het volgende neer:
Leder is verantwoordelijk voor wat hij schrijft,
drukt, uitgeeft, verkoopt of verspreidt. De verkooper, uitgever en verspreider zijn verantwoordelijk, zoolang zij den drukker niet aanwijzen ;
de. drukker is verantwoordelijk, zoolang hij den
schrijver niet aanwijst. Aanwijzing hetzij als
schrijver, hetzij als drukker van een persoon,
die niet in Nederlandsch-India justitiabel is, heft
de verantwoordelijkheid van den aanwijzer niet
op. Elk drukwerk moet voorzien zijn van den
naam en de woonplaats van den drukker en den
uitgever. Van alles, wat in Ned. India gedrnkt
of uitgegeven wordt behalve wanneer het
work in Nederland gedrukt is — moet de drukker
of uitgever een door hem onderteekend exemplaar inzenden aan het hoofd van plaatselijk bestuur en wel uiterlijk binnen 24 wren na (niet
meer als vroeger voor) de verschijning.
Het strafrechtelijk (repressief) gedeelte van
het Drukpers-reglement is geheel komen to vervallen bij de inwerkingtreding op 1 Jan. 1918
van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Nederlandsch-Indie (K.B. van 15 October 1915 no. 33,
Ind. Stb. 1915 no. 732), waarin de geheele materie is geregeld overeenkomstig de beginselen
van het Nederlandsche Wetboek.
Voor een historisch overzicht der drukpers in
N.I. zie het art. DRUKPERS in de groote Encycl.
DRYOBALANOPS AROMATICA. Gartn. fam.
Dipterocarpaceae. Kapoer baroes (Sum. W.K.),
Hapoer baros (Bat.), De Borneo-Kamferboom..
(Zie KAMFER en KAPOER BAROES).
DUIF. De familie der duiven, Columbidae, is.
buitengewoon rijk vertegenwoordigd in den Indischen Archipel; zij verschillen in grootte van
een gewone leeuwerik tot een fazant of gans.
De Kroonduiven of Goura's behooren tot de
grootste soorten; de geheele bovenkop is versierd
met een hoog opstaande kuif, welke nit zeer
zachte vederen met losse alleenstaande draden
bestaat. Zij hebben afgeronde vleugels, zeer
krachtige hooge pooten en een zwaar en forsch
lichaam. De Kroonduiven worden slechts op
Nieuw-Guinea on enkele omliggende eilanden
aangetroffen. Te betreuren is het dat deze prachtige vogels, de reuzen onder de duiven, ten behoeve van den veerenhandel in zulk een groote
hoeveelheid worden gevangen en uitgevoerd, dat
langzamerhand uitroeiing plaats heeft.
Aan de Kroonduiven sluiten zich de Fazantduiven (Otidiphaps) aan; zij bereiken ongeveer
, de grootte van een fazant en hebben ook veel
overeenkomst, zoowel in den worm als in hare
gewoonten, met deze vogels; zij zijn met schitterondo kleuren getooid, waarbij purpere on geel
bruine tinten de hoofdrol spelen en stork afsteken bij den geheel zwarten staart, den koraalrooden bek en wijnkleurige pooten; zij zijn aangetroffen op verschillende plaatsen in de nabijheid der zee, zooals Dore, Arida!, Batanta,
Misoel, het Arfakpbergte enz.
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De Nicobarduif (Caloenas nicobarica), waargenomen in den geheelen Archipel, kenmerkt zich
door smalle buitengewoon verlengde vederen op
den hals, op het voorste gedeelte van den rug of
mantel en op de vleugels; zij is geheel metaalgroen met den prachtigsten gouden weerschijn;
de oude vogels hebben een witten staart, de
jongen een groenachtig zwarten.
De zoogenaamde Muskaatduiven (Carpophaga)
zijn groote duivensoorten, die in bosschen leven
hoog in de boomen, en zich met allerlei boom.vruchten voeden. In den Archipel komen ongeveer 40 soorten van Muskaatduiven voor.
De Papegaaiduiven of Vruchtduiven (Treron),
hebben een krachtigen bek, leven op boomen en
voeden zich hoofdzakelijk met vruchten; de
hoofdkleur is bij alle soorten geelachtig groen,
doch de onderzijde der vleugels is grijs; bij de
volwassen mannetjes van vela soorten zijn de
mantel en het bovenste gedeelte der vleugels
grijsachtig purper-roodbruin ; de vleugelpennen
zijn zwart. Er zijn meer dan 50 soorten papegaaiduiven in den Indischen Archipel bekend.
De Tortelduiven zijn talrijk vertegenwoordigd
in verschillende geslachten en soorten over den
geheelen Indischen Archipel en kenmerken zich
door sierlijke vormen en een zeer kleinen kop.
Alle nestelen op boomen en voeden zich bijna
geheel met granen en zaden. Qnder de tortelduiven spelen de zoogenaamde vechtduiven een
groote rol, de gevlekte of Pareltortel (Turtur
tigrinus) en de gestreepte tortel, perkoetoet (MAL.
JAV.) (Geopelia striata en G. tnaugei). De eerstgenoemde soort heet Tekoekoer (MAL.), Tikoekoer, (soEND.) in Midden-Sumatra Balani,
en Geopelia striata Titiran, Katiran en Katitiran.
De Javanen herkennen de goede perkoetoets aan
bijzondere kenteekenen, en een vogel, welke deze
bezit en de vereischte tonen voortbrengt, heeft
groote waarde, soms wel 11000, daar hij zijn
bezitter allerlei zegeningen aanbrengt ; ja er zijn
er die geloover, dat dit diertje, 100 jaar oud
geworden, dagelijks een gouden ei legt.
De Kaneelduiven (Macropygia) zijn tortelduiven met lange, breede staarten. De Grondduiven zijn vrij groote vogels, gedrongen van
norm, voorzien van een langen krachtigen bek
en een vleugelspiegel met metaalglanzigen weerschijn ; ze komen vooral voor op N. Guinea en de
Papoea-eil. Aan deze vormen sluiten aan de
bronsgroene glansduiven (Chalcophaps indica),
algemeen in bijna den geheelen Archipel, wordt
op Java in groote hoeveelheid gevangen en naar
Europa leveed verzonden.
DUIFJES-ORCHIDEE. Zie DENDROBIUM
CRUMENATUM.
DUITEN. Zie MUNTWEZEN.

DUITSCHERS IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL (DE). Zie het art. in de groote Encycl.
DUIVENEILAND (POELAU TABOEAN of
GILIBOAN). Eiland gelegen voor den N. ingang
van straat Bali, met een lichttoren.
DUIZEND-EILANDEN. Eilandengroep in de
Java zee, ten N.N.W. van de baai van Batavia.
Ze zijn ongerekend de zuidwaarts gelegen
Hoorn- en Agnieten-eilanden (zie aldaar) — ongeveer honderd in getal, alle laag, gelegen op een
van N. naar Z. 40 K.M. lang koraalrif; sommige
zijn zelf niet meer dan koraalrotsen en zandbanken. Twee ervan, Panggang en Klapa, hebben
een waste bevolking, van resp. 280 zielen, terwijl

een aantal andere tijdelijk wonden bezocht voor
de vischvangst on den klapperpluk. De bevolking is zeer gemengd; zij bestaat uit Boegineezen en Mandareezen van Zuid-Celebes, lieden
van de naburige kusten van Borneo, Sumatra
en Java en verder van Soembawa. Op Klapa
ziet men vooral het Boegineesche, op Panggang
het Maleische huizentype. De voornaamste uitvoerproducten zijn kokos-noten, copra, gedroogde en versche visch, agar-agar, paarlemoer en
tripang. Tot 1905 werden alle voortbrengselen
van land en zee door het Gouvernement verpacht. In dat jaar is de pacht opgeheven on de
vergunning tot verblijf voor Chineezen ingetrokken. De welvaart der bevolking is sedert zeer
toegenomen.
DUIZEND-GEBERGTE of GOENOENG SEWOE. Het uitgestrekste kalkgebergte van Java,
gelegen in het Zuiden van het regentschap Goenoeng Kidoel der res. Djokjakarta, voor een
kleiner deel ook in het Z. van Soerakarta en het
Z.W. van Madioen en vormende het Z.lijke en
Z.O.lijke gedeelte van het Zuidergebergte of
Goenoeng Kidoel, waaraan die afdeeling haar
naam ontleend heeft. Het is een zeer merkwaardig complex van ontelbare halfkegelvormige, witachtige topjes, waartusschen men kilometers ver doorgaat en die het vergezicht
van uit de voetpaden geheel belemmeren
Rivieren vindt men hier niet, daar het regenwater spoedig in den poreuzen kalkgrond verdwijnt.
DUIZENDPOOTEN of MYRIAPODEN. Ongevleugelde gelede dieren, die in verschillende vormen in den Indischen Archipel voorkomen en
in volwassen staat steeds voorzien zijn van een
meer of minder groot aantal, soms vijftig, paren
pooten, terwijl de jonge dieren (althans bij de
onderafd. der millioenpooten) slechts drie paren
bezitten. Op Java zijn de duizendpooten bekend
onder den naam Klabang, (JA.v.), Babakaoer of ba jongbong (soEND.), Lipan, Halipan (MAL.) en zeer
gevreesd wegens het vergiftige vocht dat ze in de
wonden brengen,diedaardoor vaak gevaarlijk worden.De z. g. millioenpooten(Chilognatha of Julidae)
hebben de eigenschap zich net den kop naar
binnen, zoowel als ze in rust zijn als wanneer er
gevaar dreigt, geheel en al op to rollen, en in
elken ring een blaasje to bezitten, waarin eon
kleverig en scherp zuur-stinkend vocht afgescheiden wordt, dat op de huid een alleronaangenaamste uitwerking heeft.
DUIZEND-TEMPELS of TJANDI SEWOE. Zie
SEWOE (TJANDI).

DULAURIER (JEAN PAUL LOUIS FRANcOIS
EDOUARD). Fransch orientalist, on grondvester, samen met De Hollander en Van der Tuuk,
der wetenschappelijke studio van het Maleisch
op moderne basis, gab. 1807 to Toulouse, die
zich aanvankelijk op het Koptisch en oud-Egyptisch toelegde, maar zich later vooral naam verwierf door de studio van het Maleisch. Hij overleed 1881. Van de hand van Dulaurier zagen, met
betrekking tot het Mal. en Jay. o.a. het licht : Memoire, lettres et rapports rel. au tours de langues
malaye et javanaise, Paris 1843. —Institutions
maritimes de l'archipel d'Asie, texte et trad. Parii
1845. — Lettres et pieces diplomatiques &rites
en malay, Ier fast., Par. 1845. — Collection des
principales chroniques malayes, (onvoltooid), Paris 1849—'56; voorts een groot aantal
art. in tijdschriften.

DURIO ZIBETHINTJS—EED.
DURIO ZIBETHINUS Linn., fam. Bombacaceae. Doerian (NAL.), Doeren (JAV. SOEND.), Kadoe (somm.). Hooge boom, over een belangrijk
deel van den Maleisohen Arohipel verspreid,
in het wild, en gekweekt om de groote gestekelde vruchten, waarvan de wand oneetbaar is, maar
het vleesch, dat om de zaden ligt, voor Inlanders
en voor vele Europeanen een groote lekkernij is.
Dit vruchtvleesch, eigenlijk de zaadrok, is zaoht
en rownkleurig en verspreidt een zeer sterke karakteristieke lucht, die eenigszins aan die van
knoflook doet denken. De smaak wordt vergeleken met dien van een boterachtige vlade, stark
met amandelen gekruid, en met verschillende
bijsmaken.
DUYMAER VAN TWIST (MR. ALBERTUS
JACOBUS). Geb. 1809 te Deventer, promoveerde
te Leiden in de rechten; was van 1843-1851 lid
der 2e Kamer, en werd in 1851 benoemd tot
Gouv. Gen. van N. I. Zijn bestuur was in veal
opziehten weldadig voor India; vooral door de
opheffing der zoogen. passerpacht werden de
lasten der inlandsche bevolking op Java in hooge
mate verlicht, terwijl ook tijdens zijn bestuur
door de openstelling van havens in de Molukken
een einde word gemaakt aan het stelsel van afsluiting, sedert het bestuur der Compagnie op die
eilanden toegepast. Herhaalde malen overtuigde
hij zich door reizen van den toestand op Java
en sorarnige Buitenbezittingen; vooral was in dit
opzicht van belang de rein door hem in de Molukken on de Minahasa gedaan (1855). Op zijn
verzoek in 1855 ontslagen, was hij van 18581862 lid der 2de, van 1865-1881 lid der lste
Kamer. Overl. 1887.
DWAAL-BAAI. Zie KALISOESOEH-BAAI.
DWANGARBEID, DWANGARBEIDERS. Zie
STRAFSTELSEL.

DWARS IN DEN WEG of POELOE SANGIANG (GEESTENEILAND). Eiland, onbewoond
en geheel begroeid; administratief behoorende
tot de res. Bantam, en gelegen midden in het
nauwste gedeelte van Straat Soenda; de grootste
lengte is een uur gaans.
DWERGEEKHOORNTJES, vormen een onderfamilie van de EEKHOORNS (zie aldaar) en onderscheiden zich niet alleen in den regel door geringere grootte, maar ook door bijzonderheden van
schedel en gebit van andere eekhoorntjes. Het
lichaam dezer diertjes bereikt nog niet de
lengte van 1 dM.
DWERGHERT (Tragulus), pelandoek en napoeh (mA.L.), kantjil (MAL., JAV.), peutjang
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(swum.), eon tot het Indische gebied beperkt
geslacht, met een Afrikaansch geslacht de eenige
vertegenwoordigers van de familie Tragulidae
der HERKAUWERS (zie aldaar). Het zijn kleine,
slanke diertjes, die zich van de meeste andere
Herkauwers onderscheiden door het ontbreken
van hoornen en o.a. door de groote, buiten den
liprand uitstekende hoektanden van het mannetje. Ze leven in heuve]- en befgstreken, eenzaam of in paren, niet, zooals andere Herkauwende dieren, in kudden. In de Indonesische
fabelleer speelt het Dwerghert de rol van Reintje
de Vos in de Europeesche. Zie Dr. J. Brandes in
T. B. G. DL 37.
DWERGSTAMMEN of PYGMEEEN. Zijn door
verschillende onderzoekers aangetroffen in het
Nederlandsch gebied van Nieuw-Guin ea. De En gelsche Mimika-expeditie van 1910, onder W. Goodfellow, ontdekte in het Tapiro-gebergte, waar de
Mimika-rivier haar oorsprong heeft, een dwergstam- wonende in de Kampong Wamberomi op
1800 voet (+ 550 M.) hoogte. De gemiddelde
lengte van 49 volwassen mannen bleek bij meting
to zijn 144.9 c.M., de kleinste man was slechts
lang 132.6 c.M. De gemiddelde lengte is dus ver
beneden de maat, welke gewoonlijk als grens voor
Pygmeeen wordt aangenomen, .n.l. 150 c.M.
Doze Tapiro's onderscheidden zich van de overige
Papoeabev. door lichter huidskleur, weer begripsvermogen en vriendelijk optreden.
In 1911, tijdens de militaire exploratie van.
Zuid-Nieuw Guinea, ontmoette de daarbij ingedeelde dr. A. C. de Kock een dwergstam, die een
kampong .bewoonde, gelegen op ± 1400 M.
hoogte, op de W. helling van den Goliath-berg,
een der toppen van het Centrale bergland, waarbij de Eilanden-rivier haar oorsprong heeft.
De gemiddelde lengte der door hem gemeten
volwassen mannen bleek to zijn 148.9, bij een
schouderbreedte van 32.7 c.M. De mannen
roemt hij als zeer hulpvaardig en viendschappelijk. Ook in het niet aan Nederland toebehoorend deel van N. Guinea zijn dwergstammen
aangetroffen. Zie ook PAPOEA'S.
DYERA COSTULATA Hook. f., fam. Apocynaceae. Dj6loetoeng (MAL.), Laboewi (Sum. W. K.).
Boom van Sumatra; de schors bevat een melksap, waaruit een soort caoutchouc van minder
goede hoedanigheid gewonnen wordt, dat in den
handel komt. Andere soorten van Dyera, o.a.
Dyera Lowii Hook f. (Pantoeng), komen op Borneo voor en leveren eveneens Dieloetoeng (zie
aldaar).

E.
EBBENHOUT. Handelsnaam voor verschillende waste donkere houtsoorten, bepaaldelijk het
zwarte Ltrahout van DIOSPYROS. Zie aldaar.
ECK (RUTGER VAN). Geb. 1842 te Driel,
overl. 1901. Vestigde zich in 1864 als zendeling
op Bali; word in 1875 aangesteld tot docent aan
de Kweekschool voor zendelingen te Utrecht, en
in 1877 benoemd tot leeraar in de Maleische
taal en de land- en volkenkunde aan de Kon.
mil . akademie te Breda, terwijl hij in 1886 met
den titel van lector tot Hoofd van onderwijs
in de letterkundige vakken aan die Inrichting

werd aangesteld. Hij schreef: Eerste proeve
van een Holl.-Balineesch woordenboek, 1876;
Handleiding bij de beoefening van de Balineesche taal, 1874; Losse opmerkin.gen over het
Balineesch, Congresnummer der Bijdr. v. h. Inst.
1882; Beknopt leerboek der geschiedenis, staatsinrichting en land- en volkenk. van N. O.-India,
1885; en een aantal andere werden en tijdschriftart. over Ind. taal-, land- en volkenkunde.
EDAM (DAMAR BESAR). Het noordelijkste
eiland in de baai van Batavia.
EED. Zie het art. in de groote Encycl. van
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EED—EGELS.

N. I. vergelijk ook het art. GODSOORDEELEN in deze beknopte Encycl.
EEDEN (FREDERIK WILLEM VAN). Geb.' te
Haarlem 1829, overladen aldaar 1901. In 1859
opgetreden als algemeen secretaris der Nederlandsche Maatschappij ter be vordering van
Nijverheid, welk ambt hij tot zijn dood vervulde,
heeft Vafi Eeden zich in deze betrekking zeer
verdienstelijk gernaakt, o.s. door zijn bemoeiingen met het Kolon. Museum te Haarlem, dat hij
van de oprichting of (1871) als directeur heeft
beheerd. Onderwerpen, door Van Eeden met
voorliefde behandeld, zijn o.a. het zoeken en
aanwijzen van nieuwe cultures en debouches
voor Indische producten, oprichting van een
planten- en cultuurtuin in Suriname en de vestiging eener natuurkundige commissie aldaar enz.
Hij was sedert 1868 redacteur van bet bereids in
den jam 1800 aangevangen en onafgebroken
voortgezette standaard werk „Flora Batava".
Aan zijn naam is verbonden het in 1900 gestichte
Van Eeden•fonds, dat beoogt, do botanische
kennis van Suriname to bevorderen. Voorn.
geschriften: Houtsoorten van N. I. ; Plantaardige
verzelstoffen ; „Onkruid" Bot. Wandelingen.
EEKHOORNS. De eekhoorns in engeren zin
(badjing, Soend, en Jay.; toepai, Mal.), behoorende tot het geslacht Sciurus en verwanten
(Ratufa, .Reithrosciurus, Rhinosciurus) zijn over
den Indischen Archipel, van Sumatra tot
Celebes, in een groot aantal soorten verspreid.
Ze behooren dus tot die Indische zoogdieren, welke de „lijn van Wallace" overschrijden.
Sciuris notatus Bodd. (de eigenlijke badjing,
toepai kelapa Mal.), een klein eekhoorntje
van min of meer grauwe kleur, al of niet met
donkere zijstreep en met een donker geringden
staart, is de zgn. „klapperrat", die ook in dicht
bewoonde streken doordringt en dientengevolge
de meest algemeen bekende soort is; het komt
van de vlakte tot hoog in het gebergte voor en
is in het westelijk gedeelte van den Archipel tot
Celebes zeer menigvuldig.
Als onderfamilies worden onderscheiden de
DWERGEEKHOORNTJZS (zie aldaar) on de VLIEGENDE EEKHOORNS (zie volgend art.).
EEKHOORNS (VLIEGENDE), een onderfamilie der EEKHOORNS, gekenmerkt door het
bezit van een door de huid gevormd valscherm, dat aan weerszijden van het lichaam
tusschen voor- en achterpooten en tusschen voorpooten en hall uitgespannen is, bij de soorten
van het geslacht Pteromys (Petaurista) ook tusschen achterpooten on staartwortel. Het zijn
nachtdieren, die zich overdag in holle boomstammen en op andere verborgen plaatsen ophouden. Zij bewonen het W.lijk deel van den
Ind. Archipel.
EEND. De familie der eenden, Anatidae, is in
Ned.-India vertegenwoordigd door slecbts weing
soorten, ongeveer 16, waarvan er slechts 10 broedend voorkomen. Nauw verwant met onze wilde
eend is Anas superciliosa, die in beide seksen golijkt op eon zeer donker wijfje van onze soort;
zij komt voor van Sumatra tot Nieuw-Guinea.
Gezouten eendeneieren worden in Indio veel
gegeten als toespijs bij de rijst. Het zouten geschiedt door de eieren eenige dagen in zout water
(water met keukenzout) te laten ,leggen. Te
Grati in de res. Pasoeroean leggen de inlanders
de eieren der wilde eenden, die in grooten getale

aan het meer van dien naam voorkomen, in het
ziltige slijk der vischvijvers.
EEREDIENST. I. Protestantsche Eeredienst.
Do Protestantsche Gemeenten iu Indio (met
uitzondering van de „Britsche Protestantsche
Gemeenten" to Batavia en de „Geref. Kerken"
to Batavia, Soerabaja en Medan) vormen te
zamen eon kerkgenootschap; zij worden beheerd
plaatselijk door kerkeraden, en algemeen door
een opperkerkelijk college, genaamd : Bestuur
over de Protestantsche Kerken in Ned.-Indio.
Het aantal predikanten is gesteld op 43, waarvan 28 op Java. Ter voorziening in de godsdienstige behoeften van Inl. Christengemeenten
worden hulppredikers aangesteld, wier standplaatsen door den Gouv. Gen. worden bepaald.
Voorts zijn nog ten behoove van sommige Inl.
Protestantsche gomeenten onder bijzondere
voorwaarden Inl. leeraars in dienst gesteld, terwiji door genootschappen, vereenigingen, enz.
personen kunnen worden uitgezonden en ter
beschikking van de Reg. gesteld voor de voorziening in de godsd. behoeften van de minder
gegoede leden der Chr. gemeenten en van de
militairen in de garnizoenen.
II. Roomsch Katholieke Eeredienst. De Apostolische Vicaris van Batavia en de hoofden
der Missies worden door de Reg. erkend ale
hoofd van den Roomsch-Kath. Eeredienst. Doze
hoofden van den R K. Eeredienst en haar leeraren worden kerkelijk benoemd door of vanwege
den Heiligen Stool, erkend door of op machtiging des Konings en bezoldigd uit 's-lands kas,
wanneer zij in de vastgestelcle organisatie vallen. Tot zelfstandige missiegebieden zijn. verheven 4 Apostolische Prefecturen, n.l. die van
N. - Guinea, van Borneo, van Sumatra en van
de Kleine Soenda-eilanden.
Zie voor een historisch overzicht het art.
EEREDIENST it de groote Encycl. van Ned.Indie, en vergel. ook het art. ZENDING in
deze beknopte Encycl.
EERENS (DOMINIQUE JACQUES DE). Geb
to Alkmaar 1781, trad 1798 als soldaat in dienst,
en ward wegens zijn moedig gedrag 6 Febr. 1801
tot 2e luit. benoemd. Spoedig klom hij in versehillende graclen bij het Bataafsche en Hollandsche leger op, en ward 1810 chef de bataillon
bij de Fransche garde. In 1812 tot ridder van
het Fransche keizerrijk benoemd, word hij
to Smolensk adjud.-commandant (kolonel) bij
den generalen staf en in 1813 chef van den gen.
staf der cavalerie van het 10e corps. In 1814
verliet De Eerens der Franschen dietst om als
luit.-kol in Nederl dienst over to gaan; in 1815
ward hij tot gen.-majoor benoemd. In 1834 ward
hij benoemd tot Luit.-Gouv.-Gen.. over Ned.Indio on aanvaardde, na het aftreden van
Baud, in 1836 het ambt van Gouv.-Generaal,
welke betrekking hij vervulde tot hij in 1840
te Buitenzorg o -verleed.
Het bestuur var De Eerens, die weinig zelfstandigheid aan den dag kon leggen on hoofdzakelijk ermee belast was, de inzichten van Van
den Bosch ten uitvoer to brengen, ward vooral gekenmerkt door de zorg, voor de uitbreiding del
Gouv. cultures gedragen. Door de vermeestering
van Bondjol warden do Padri-oorlogen beeindigd,
on daarna het Ned. gezag op de Westkust van
Sumatra tot Singkel uitgebreid.
EGELS (Erinaceidae). Van deze familie .der
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EGELS—ELOUT (CORNELIS PIETER JACOB).
Insekteneters komen in Nederlandsch-India
slechts de twee meest primitiove, nauw met
elkaar verwante geslachten Gymnura en Hylomys
voor, terwijl het verder in de Oude Wereld wijd
verspreide geslacht der typische egels (Erinaceus)
er ontbreekt.
EGERON (STRAAT). Tusschen Maroc) en
Jamdena, de twee grootste der Taninibar- of
Tiraor-.Laoet -eilanden.
EGON, nog werkzame vulkaan, 1703 M. hoog
ten N.O. van Sikka in Oost-Flores.
EIGENDOM. De Indische wetgeving. kent als
zoodanig: lo. den eigendom volgens het Ind.
Burgerlijk Wetboek, 2o. den eigendom op de particuliere landerijen (zie aldaar), d.i. een eigendom, gepaard gaande aan eenige overheidsrechten (alleen op Java), on 3o. den zgn. agrarischen
eigendom, zie AGRARISCHE WET.
EIGENDOMSREGISTERS, zie het art. in de
groote Encyclopaedie.
EIGENDOMSUITWIJZING, zie het art. in de
groote Encyclopaedie.
EILANDEN - RIVIER. Naam, welke bij de militaire oxploratie van Zuid Nieuw-Guinea is gegeven aan de belangrijke rivier, die bezuiden de
Flamingo-baai (Oost-baai) met twee breeds armen in zee stroomt on in haar benedenloop tal
van eilanden vormt. Langs de oevers van de
rivier wordt een vrij talrijke bevolking *aangetroffen.
EINDRESUME. Zie GROND (RECHTEN OP
DEN) en HEERENDIENSTEN.
EKSTER. lie KRAAI.
ELAEIS GUINEENSIS Jacq., fam. Palmae.
De Oliepalm, in Afrika inheemsch, reeds in 1848
op Java ingevoerd, en sedert door 's Lands
Plantentuin over India verspreid. Wegens de
groote vraag naar olie zal de oliepalm in de toekomst vermoedelijk in het groot in den Archipel
aangeplant worden.
ELAT. Belangrijke kampong op het eiland
Groot Kei (afdeeling Kei-eilanden, res. Amboina), gelegen ongeveer in het midden aan de
W.-bust van hot eiland Noehoe-Joet. Zoowel
hier als in de op hetzelfde eiland gelegen negorijen
Eli en Fehr hebben zich de in 1621 uit Banda
verjaagde bewoners gevestigd, die bijna alien
tot den Islam zijn overgegaan. Zie KEI-EILANDEN.
ELBERT (DR. JOHANNES). Geoloog en geograaf. Geb. 1878 te Koppenbriigge bij Hameln.
In zijn werk „Die Sunda-expedition des Ver.
f. Geogr. u. Statist. Festschrift, 2 deelen, Frankfurt a. M. 1911-1912 komt hij tot de slotson3.,
dat een scherpe den Ind. Arch. doorsnij dendegrenslijn niet bestaat, doch dat veeleer
Australia in een vroegere periods met Azie verbonden moat zijn geweest en daarvan een schiereilar d hebben uitgomaakt. Overt. 1915 to Grenada.
ELEPHANTIASIS. De eigenlijke Elephantiasis, door de Nederlanders ook wet olifant8huid
of olifankbeen (ros- of roosbeen van Suriname)
genoemd, en door de inlanders met de namen
boedoeg, oentoet of kaki gadjah bestempeld, bestaat in hoofdzaak uit een belangrijke verdikking van de huid en van het onderhuidsche eelweefsel, waardoor de aangetaste lichaamsdeelen
een grooteren, somtijds monsterachtigen omyang verkrijgen. De aandoening komt meestal
voor aan de onderste ledematen en de gesiachts
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organen. Elephantiasis komt hoofdzakelijk voor
bij de gekleurde rassen en wet voornamelijk onder
het onbemiddelde er in slechte hygienische omstandigheden levende deel der bevolking. Mannen
worden ?neer aangetast dan vrouwen, kinderen
widen. '
ELEUSINE INDICA Glirtn., fam. Gramineae
Djampang (JAy., soEND.). Een grassoort, die in
ale warms gewesten wordt aangetroffen, meestal
in gekweekten toestand; in Neder1.-Indie ook
wild. Lit gras is een zeer geschikt voeder voor
paarden en buffets.
ELEUTHEROGAMIE, Zie HUWELIJK.
ELFT. Zie HARING.
ELO. Linker en voornaamste zijrivier van de
Progo (Prager) op Java, ontspringt ten Z. van
den Oengaran, doorloopt het dal van Kedoe in
Z.W.-richting, tot zij zich bij M6ndoet met de
Progo vereenigt.
ELOUT (MR. CORNELIS THEODORUS). Geb.
to Haarlem, 1767, promoveerde in de rechten
1788, zette zich als advocaat te Amsterdam neder,
bekleedde eon aantal rechterlijke en ander°
hooge betrekkingen, werd in 1814 lid van *den
Raad van State, welke betrekking hij reeds in
Sept. d. a. v. verwisselde voor die van Staatsraad i. b. d. en Commissaris-generaal over Ned.Indii3, ten einde met Van der Capellen en Buyskes
Ned.-India uit handen der Engelschen over to
nernen. In Indio nam hij ijverig deel aan de
reorganisatie van het bestuur. Met Van der Capellen verschilde hij in zienswijze omtrent het gewichtige punt : de uitgifte van woeste gronden aan particulieren, waarvan hij groot voorstander was. Ook
na zijn terugkeer in het vaderland word hij nog tot
verschillende aanzienlijke am.bten geroepen, o.a.
Minister v. Financier), Minister voor de Marine
en de Kolonien.. Overt. in 1841. Uit de nagelaten
papieren. van Elout zijn zeer gewichtige bijdragen
tot de geschiedenis van Ned.-India gepubliceerd.
Zij zijn: Bijdrager t. d. kennis v. h. kolon. beheer,
's-Gray. 1851; Bijdragen t. d. geschied. v. hkolon. beheer, 's-Gray. 1861; Bijdr. t d. gesch.
der onderhand. met Engeland betreffende de
overzeesche bezit. 1820-1824, 's-Gray. 1863;
Bijdr. betrekk. kolon. e a, aangelegen.heden i. d.
Raad v. State behand.eld, 's-Gray. 1874.
ELOUT (CORNELIS PIETER JACOB). Zoon
van den bovengenoemde, geb. to Haarlem 1795,
vergezelde als kapitein. in 1816 zijn vader bij
diens vertrek naar India. Daar nam hij deel aan
de krijgsbedrijven in Cheribon tot damping van
een opstand, aldaar uitgebroken (1818), en aan
de beide expeditien tegen Palembang in 1819
en 1821 uitgezonden. In 1825 nano. Elout als
majoor deel aan de krijgsbedrijven op Java tegen
Dipa Negara, tot hij in Januari 1827 tot resident
van Riouw werd aangesteld, in welke betrekking
hij het Ned. gezag op de Karimon-eilanden herstelde en een contract sloot met den Sultan van
Riouw-Lingga. Na in Juni tot luit.-kol. bevorderd
te zijn, werd Elout in 1830 aangesteld tot resident
en militair kommandant ter Westkust van Sumatra (zie PADRI'S). Bij bijzondere promotie
tot kolonel bevorderd, werd hij toen. naar Java
overgeplaatst, waar hem het bevel werd toevertrouwd over een expeditie naar de Lampongs,
die met succes bekroond werd. In 1839 verkreeg
hij met den honor. rang van generaal-naajoor
zitting in den Raad van India. Overt. in
1843.
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ELOUT VAN SOETERWOUDE (JHR. MR. W. C. A. —ENGANO (ENGGANO).

ELOUT VAN SOETERWOUDE (Jhr. Mr.
WILLEM CORNELIS ALEXANDER). Geb. to
's-Gravenhage 1848, kleinzoon van den Comm.gen. en zoon van Jhr. Mr. P. J. Elout Van Soeterwoude, bekend als oprichter van den Anti-opiumbond, waarvan hij secret.-penningmeester ward,
terwijl hij tevens optrad als redacteur van het
tijdschrift van dien bond. Overl. 1903.
ELPAPOETIH - BAAI. Een groote, ver het
land indringende open baai aan de Z.-kust van
Ceram, op ongeveer 128° 45' O.L. van Gr., met
lage, steile kusten en zeer groote diepten. De
eenige veilige ankerplaats wordt gevonden in de
kleine binnenbocht van Amahai, aan den Z.O.
hook der baai, waar veel uitvoer plaats heef t.
EMIGRATIE.Zie KOLONISATIE en KOELI.
EMMAHAVEN. Kunstwerk in de Koninginnebaai (vroeger Brandewijnsbaai genoemd), van
1887-1892 tot stand gebracht in het belang der
exploitatie van de Orabilin-kolenmijnen bij Sawah Loento. Een spoorlijn verbindt laatstgenoemde plaats, — via Solok, Padang Pandjang
en Padang — met de Emmaliaven, en voert de
steenkool af, welke daar vooral wordt ingenomen
door de schepen van de Rotterdamsche Lloyd of
naar Sabang wordt vervoerd. Het is de 5e haven
van Ned. India.
EMPELAM (MAL.) = Ampelam. Zie MANGIFERA INDICA.
EMPOENG, ook Tompaloean genoem,d, een
1340 'NI. hooge vulkaan, behoorende tot de Lokon-groep in de Minahasa, N. Celebes.
ENDEH. Landschap op het eiland Flores,
gelegen aan de gelijknamige baai, rich uitstrekkende tot aan de N.-trust en als belangrijke handelsstreek op dit groote eiland als een
der voornaamste der tot de onderafd. van dien
naam behoorende landschappen aangemerkt.
Het bevat aan den vasten wal een twintigtal
strandkam.pongs, die zich langs de westkust van
een door de Bergen Poei en Ija gevormd schiereiland uitstrekken, benevens een groot aantal
bergkampongs. Aan het hoofd staat een radja,
gevestigd ter hoofdplaats Endeh.
ENDER. Onderafd. der afd. Flores van de res.
Timor en Onderh. met hoof plaats Endeh en
nagenoeg het middelste gedeelte van het eiland,
Flores omvattend. De onderafd. bestaat uit de
vier landschappen: Tanah Rea, Endeh, Ndona
en Tanah Koenoe V.
ENDEH. Hoofdplaats van de onderafd. Endeh,
tevens van de afd. Flores, van de residentie Timor en Ond. Na in 1907 door de bergbevolking
to zijn afgeloopen en verwoest, heeft de plaats,
tengevolge van een voor den opbouw gevolgd ruimer project, een net aanzien gekregen. Zij neemt
als handelsvestiging steeds in bloei toe. De hoofdplaats bestaat uit een groot aantal kampongs,
die alle afzonderlijke namen hebben.
ENDEH (BAAI VAN). Een breede, geheel
open baai aan de Z.-kust van Flores, op ongeveer
121° 30' O.L. van Gr. met groote diepten en
steile kusten, waarvan de gelijknamige af deelingshoofdplaats en, aan den Z.O.-hoek, de kenbare vulkaan Ija wordt gevonden. In de baai
ligt het zeer steile Noesa Endeh, even sterk
bevolkt als de vaste wal.
ENDEHNEESCH. Het Endehneesch behoort
tot de Bima-Soemba-groep, doch heeft in gramm.aticaal opzicht wel het meeste van alle daartoe
behoorende talen verloren, zonder dat daar een

eenigszins aanmerkelijk getal nieuw-vormingen
tegenover staat. Van het eigenlijk Endehneesch
is het zoogenaamde Berg-Endehneesch, ook wel
Lioneesch genoemd, eenigszins onderscheiden,
althans wat betreft het klank-stelsel. De Endehneezen zijn het eenige yolk in de residentie Timor, dat een eigen letter-schrift bezit. Wel is waar
is bet alfabet oorspronkelijk ontleend aan het
Makassaarsch,maar voor alle medeklinkers, welke
aan laatst-genoemde taal ontbreken, als de b, f,
enz., alsmede voor de ngg, nd, mb, hebben zij eigen
teekens bedacht. Doze teekens worden gegrift
op lontar-blad.
ENDOGAMIE, Zie HUWELIJK.
ENGANO (ENGGANO). Landbesc hr ij wing.
Eilanden-groep, gelegen in den Ind. Oceaan,
bij de W.-trust van Sumatra, een oppervlakte
van 444 K.M.' beslaande, en ad,ministratief
behoorende tot de afd. Benkoelen der gelijknamige residentie. De groep bestaat uit het hoofdeiland, Kefoe Kaikoekka of Eloppo, en zes
kleinere, onbewoonde eilandjes. Er werden in
1888 13 landschappen gevonden, die door duidelijke grenzen van elkaar gescheiden zijn en gezamenlijk 50 kampongs bevatten. De groep is
bijna geheel door riffen omgeven, waarin zich
enkele openingen bevinden, waardoor men de
eilanden kan naderen.. Terwijl de kleine eilanden
vlak zijn, vindt men op het hoofd-eiland een
bergketen, van N.W. naar Z.O., doorgaans niet
hooger dan 71- 180 M., doch op enkele plaatsen
tot 300 a 360 M. zich verheffende. Tal van kleine riviertjes on beken doorstrooraen het hoofdeiland, die bijna alien op het gebergte ontspringen. De eilanden zijn dicht begroeid met zwaar
geboomte, waaronder tal van boomen, die nitmuntend tim.merhout opleveren. Onder de cultuurgewassen zijn vooral de kokospalxnen van

belang. De planten- en dierenwereld der groep
heeft groote overeenkomst met die van Sumatra;
het wilde zwijn is echter, behalve de -vogels, het
eenige wild dat Engano oplevert.
Bevolking. De inlandsche bevolking, die

na aftrek van de vreemdeling,en (Chineezen,
Bantammers, Batavianen en Maleiers) in 1885
870 en einde 1914 slechts 329 zielen bedroeg,
ward in 1862 nog op 3000 gesteld; hare vermindering wordt toegeschreven aan geheerscht
hebbende epidemieOn, weinigo geboorten on verschillende ziekten als malaria, dysenterie, tuber-

culose, beri-beri. De Enganeezen zijn, wat de mannen betreft, van krachtigen lichaamsbouw, (link
gespierd en van lange getalte. De neus is of recht
of ietwat gebogen (arendsneus), de mond is
klein, de oogen staan eenigszins schuin in het
hoofd. De huidskleur is zeer verschillend, een
lichtgele tint is echter overwegend. Over de
vrouwen luidt het oordeel ongunstig; zij zijn op
enkele uitzonderingen na verziekt, hebben een
zware, krassende stem, z ijn alles behalve be-

vallig in hare bewegingen en rooken als mannen
(sirihkauwen is onbekend).
D e kleeding verschilt niet van de algemeen
gebruikelijke Maleische, de mannen gaan echter
blootshoofds of met hoofddoek, dan wel met eon
mutsje of stroohoed; de vroegere gewoonte van
naaktloopen schijnt bij uitzondering nog to willen
opduiken. Van de vroeger gebuikelijke sieraden,
waar onder vooral een gordel van kralen en een
zeer bij zonder vrouwenhoofddeksel merkwaardig
waren, zijn thans nog maar enkele in gebruik

ENGANO (ENGGANO—ENGELSCHEN IN DEN MALEISCHEN ARCIIIPEt.
o.a. eon halsband van glaskralen, waaraan een
schelp bevestigd is, en bij de heidensche Enganeesche mannen een hoed van pandanbladeren
in den vorm van een phrygische muts als teeken
van roues. Het karakter wordt beschreven
als ongekunsteld, rustig, eerlijk en spaarzaam;
de Enganeezen doen niet aan dobbelen, maken
geen gebruik van bedwelmende dranken, rooken
wel veel tabak, maar schuiven geen opium; daar
zij gemakkelijk in eigen levensLehoeften kunneri
voorzienonissenzij geestkracht en ondernemingsgeest, maar houden zich geregeld bezig. Vroeger
bewoonden de Enganeezen bijenkorfvormige, op
hooge palen gehouwde woningen, waarnaast een
evenzoo op palen gebouwd vierkant huis, dat
meer voor dagverblijf en ontvangst van gasten
diende; daze merkwaardige woningen zijn sinds
een tiental jaren alle verdwenen en hebben plaats
gemaakt voor de gewone Maleische huizen, die
hetzij op den grond, Letzij op palen worden gebouwd.
De godsdienstige begriprea bestaan in het
geloof aan goede en booze geesten, die door offerraalen worden vereerd. Sedert eenige jaren heeft de
Rijnsche zending op het eiland een missiepost en
neemt het aantal Christenen geregeld toe.
Engano (Mal. Poelau telandjang, eiland der
naakten), dat naar een Portugeesch woord,
dat bedrog, misleiding, teleurstelling beteekent, aldus zou genoemd zijn, was het eerste
eiland dat de Nederl. zeevaarders in den Archipel ontdekten (5 Juni 1596). Te voren
meet Let reeds aan de Portugeezen hekend
geweest zijn; het staat aangeduid op een
kaart van AziO van 1593. In de laatste jaren
doen de stoomschepen der Kon. Pak. Mij. het
eiland vrij geregeld eens in de 3 maand,en aan.
Thans is op Engano een Christen-Batak als
hulpgeneeskundige gevestigd, aan wien tevens de
function van inl. opziener zijn opgedragen.
ENGELHARD (NICOLAAS). Was in het laatst
der vorige eeuw eerst Raad en toen DirecteurGeneraal van Ned.-India en later Gouverneur
en Directeur van Java's N.0.-kust. In beide
Letrekkingen maakte hij zich zeer verdienstelijk.
Toen de Engelschen in 1800 een aanval op Java
Leproefden trek Engelhard, met een afdeeling
troepen derwaarts en wist de afvalligen weder
tot gehoorzaamheid aan het Nederlandsch bestuur to doen terugkeeren.

ENGELSCHEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL (DE). Hoewel de Engelschen reeds voor de
Nederlanders den Archipel bezochten, voeren de
laatsten tech het eerst geregeld op Oost-India.
De Oost-Indische-Compagnie was een lichaam,
waarin alle krachten der Nederlanders vereenigd
waren en waarvan het voortbestaan voor een
lange reeks van jaren gewaarborgd was, terwijl
risico en voordeel verdeeld waren. Ook in Engeland werden handelslichamen opgericht (het
eerste in 1600 ender den naam van „the Governor and Company of Merchants of London, trading to the East-Indies) waaraan
echter tot j 1702 het monopolie op de vaart
naar Indio niet dan zeer gebrekkig verzekerd
was. De Engelschen verbonden zich telkens
voor een reis, concurreerden in Indio dus stork
tegen elkaar, en, werd eon maatschappij saws
begunstigd, dan steunde de Regeering Naar zoo
zwak, dat mededingers, z.g. interlopers, vrij hun
gang konden gaan. Eerst in 1702 kwam, door
BEKN. ENCYCL. V. N.-I.
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vereeniging een maatschappij tot stand „the
United Company of Merchants trading to the
East-Indies" wier charter herhaaldelijk verlengd
werd, en welke tot 1857 heeft bestaan.
Minstens tot 1734 was de geschiedenis der
Engelsche . Compagnie er een *an voortdurende worsteling met de Nederlanders. Reeds
had Coen de macht der Engelschen, zoo in de
Molukken als in Bantam on Jakatra, ten zeerste
geknot, toen er plotseling bericht kwam van
een vereeniging der Nederlandsche- en Engelsae Corapa gnien (1619), op verlangen der wederzijdscle regeeringen in Europa. Daar echter de
Engelschen, in verhouding tot de lasten die zij
konden dragen veel to groote voordeelen verkregen, duurde de samenwerking slechts seer
kort. Trouwens is er practisch van gezamenlijke actie geen sprake geweest en bleef er openlijke vijandschap, en toen in 1623 op Ambon een
sarc.enzwering van Engelschen en Japanners
tegen het Fort Victoria ontdekt werd, welke
samenzwering eindigde met de terechtstelling
van do schuldigen („de Ambonsche moord"),
was het verbond met de Engelschen ook feitelijk
to niet gedaan.
Nadat in 1624 ook in Europa het voornemen
tot ontbinding was uitgesproken, brachten de
Engelschen hun hoofdzetel over naar het eilandje
Lagoendi in Strait Soenda. Hun pogingen om
hiervan een anti-Batavia to maken faalden
echter ten eenenmale en in 1628 vestigden zij
zich in Bantam, waar zij tot 1682 stand hielden.
De Inlandsche handelsstad Makassar ontwikkelde zich steeds mean Hier hadden zich
vooral Deensche en Engelsche factors gevestigd,
die de kruidnagelen, uit de Molukken aangebracht door inlandsche jonken, opkochten. De
Nederlanders zetten alles er op om zich van het
monopolie der kruidnagelen uit den Archipel van
Am,boina to verzekeren. Op de jonken uit Makassar werd steeds gekruist on zoo werd er jacht
gemaakt, dat geen Makassaar zich tenslotte naar
Ambon of later naar Tidore dorst to begeven.
Na 1650 begint de stelselraatige verwoesting der
Banda-eilanden, maar hierna was nog steeds
de vaart op Ceram, Ceramlaoet en Goram open.
Toen trad men op tegen Makassar zelf. Met
Lehulp van Boni werd daze strijd gewonnen.
Bij het Bongaaisch tractaat werd de vaart der
Makassaren beperkt en aan de Engelschen (en
Portugeezen) het verblijf to Makassar ontzegd
(1667).
Ook uit Atjeh werden de Engelschen verdrevon, nadat wij in 1659 den alleenhanclel op Atjeh
on zijn vazalstaten hadden verkregen.
Zoo werd Bantam, hun hoofdzetel, het centrum van den handel, zoover dit naast het monopolio der Nederlanders nog mogelijk was, on de
stad geraakte zelfs tot bloei. Maar in een
twist tusschen den ouden Sultan Agoeng, voor
wien de vreemdelingen (w.o. Engelschen) partij
trokken en zijn zoon Kahar (Sultan Hadji)
steunden wij den zoon, die, dank zij ooze krachtige hulp, het plait won. Tot belooning kregen
wij het contract van uitsluitende peperlevering
en we8d den Engelschen voorgoed het verblijf in
Bantam ontzegd (1684). Oak wist de Neder1.Indische Regeering bij een met den Soesoehoenan Pakoe BeewAna I van Mataram in 1707
gesloten contract de uitsluiting buiten Java van.
alle Westersche vreemdelingente bedingen, waar10
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bij zij in de eerste plaats het oog op de Engelschen had.
De Engelsche Compagnie zat intusschen niet
stil. Thans koos zij als plaats voor hare nieuwe
vestigingen de Westkust van Sumatra en werden
Benkoelen, Selebar en Mandjoeta bezet. In
Maar ward Fort York gesticht. Van 1714-20
ward ten Noorden hiervan het fort Marlborough
gebouwd, dat tot 1825 de hoofdzetel der Engelschen op daze kust is gebleven. Wat aan Benkoelen zijn beteekenis gaf was, dat van daar uit door
Engelsche particulieren in Straat Soenda en langs
cue N.-kust van Java en Madoera stukgoederen,
oorlogstuig en vooral opium konden worden to
koopgeboden. Vooral na 1757 was de prijs van
het laatste artikel belangrijk lager dan wanneer het uit Hollandsche handen kwam.
In den Engelschen oorlog van 1781-84 was
Nederland er vrijwel zonder kleerscheuren af gokorn.en, alleen was de desolate toestand van de
verdedigingsmiddelen der Ned.-0.-I. Comp. aan
een ieder duidelijk geworden. Tegelijk brak in
1781 de periode van grenzelooze verwarring en
grooten achteruitgang voor de Comp. aan.
In 1795 geraakte de Bataafsche Republiek
weer in oorlog met Engeland. Bij den vrede van.
Amiens (1802) ward het verloren gegane teruggegeven, uitgezonderd Ceylon, maar bijna direct
er op brak de oorlog weer uit, zoodat de Nederlan.ders het teruggekregene (Kaap de Goode
Hoop, de Molukken) reap. in 1806 en 1810 weer
verloren zagen gaan, wat in 1811 ook geschiedde
met Java en Onderhoorigheden. Er kwamen 4
Engelsche gewesten, alien onderhoorig aan den
Gouv-Gen. on Raad van Calcutta, n.m. a) Fort
Marlborough en Ond. (W.-kust v. Sumatra)
b) Malaka en Ond. (hieronder Poelau Pinang,
dat reeds Engelsch was); c) de Molukken; d) Java
en Ond. Het gouvernement van Java on Ond.
ward bestuurd door Luitenant-gouverneur Thomas Stamford Raffles (zie ald.). Na de Res tauratie werden bij de Conventie van London
van 1814 door Zijne Britsche Majesteit aan
den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden de bezittingen enz. teruggeven, die Nederland bezat op 1 Januari 1803, met enkele
uitzonderingen. Verschillende dienaren der Engelsche Compagnie vonden, dat de Kroon to
veel had weggoschonken. Daze meeningen, door
enkelen slechts uitgesproken, von.den een ervaren
tolk in den meest bekwamen politicus in die
streken gevestigd, die de Nederlanders haatte als weinig Engelschen veer of na hem, Raffles,
die in 1818 benoemd was tot Luitenant-Gouverneur van Benkoelen. Raffles legde den Nederlanders overal voetangels on klem.men, hen
tegenwerkend zooveel hij kon on trachtend
de Engelsche invloedsfeer uit to breiden. Eerst
kon hij niet geheel op den steun der hooge
autoriteiten rekenen, maar wat later kwam
er samenwerking en vestigde men zich in 't
Z.O. De Engelsche 0. zette zich neder op het
eiland Sin.gapoera (het latere Singapore), Feb.
1819 daartoe in staat gesteld doordat zij een
stuk land roof de ten nadeele van een leenman
van Nederland. Er ward eon* nieuwe stad gesticht, het ware Anti-Batavia, waar de inlandsche handelaars, on maar nog Chineezen, toestroonaden. Rechten werden er niet geheven
naar herkomst, tonneninboud, nationaliteit, enz.
ward nietn gevraagd, Raffles was tot in het dolle

toe vrijgevig, maar alles bleak waard to zijn voor
den Engelschen handel, verbindende Engeland en
Voor-India met den Indischen Archipel, AchterIndie, China en om.gekeerd.. In 1824 word tusschen Engeland on Nederland een verdrag gesloten, waarvan een korte vermelding hier volge.
Nederland ziet af van het protesteeren tegen
de bezetting van Singapore on staat Malaka
en onderhoorigheden af, benevens eenige factorijen in Voor-India. Van hun kant zullen de
Engelschen verder niet protesteeren tegen het
bezet houden door Nederl. agenten van Billiton;
zij staan af hot fort Marlborough en ond.
(d.i. Benkoelen, Natal en Tapanoeli). De contracteerende partijen laten in Voor-India, Ceylon
on den Indischen Archipel elkaars onderdanen
toe op den voet der meest begun.stigde natie.
De Molukken zullen voor de Engelsche onderdanen gesloten blijven. In een nota, bij het
tractaat gevoegd, beloofden de Nederlandsche
gevolmachtigden, dat zij zouden zorgen dat
Atjeh zeevaarders on handelaars veiligheid zou
bieden, zonder dat die staat iets van zijn onaf
hankelijkheid zou verliezen. Dit gaf in de jaren
welke op 1824 volgden aanleiding tot tal van
moeilijkheden, daar Atjoh aan den Oceaan-highway was komen to liggen (Suez-k -anaal) on zoo in
den stroom der Westersche politiek was geraakt.
De zwarigheden voerden in 1871 tot het sluiten
van het z.g. Sumatra-tractaat. Hierbij liet Engeland aan Nederland over met Atjeh to handelen
zooals het wilde, terwijl Nederland den Britschen handel geheel op denzelfden voet zoude
behandelen als dien der eigen onderdanen.
In Noord-Borneo ward de Engelsche invloed
in hoofdzaak gevestigd door het optreden van
James Brooke (zie ald.) den lateren Radja van
Sarawak; in 1846 ward het ail. Laboean c. a. aan
Engeland afgestaan; in 1847 sloot Engeland een
verdrag met den Sultan van Broenei, waarbij den
Engelschen vrije toegang ward verzekerd, on de
Sultan zich verbond, geen gebied aan een andere
raogendheid af to staan buiten de toestemming
van Hare Britsche Majesteit. Grondvesters van
Engeland's protectoraat over Engelsch-NoordBorneo (Broenei) waren Baron G. von Overbeck on Alfred Dent, die de voile souvereiniteit
verwierven over gbh el N.-Borneo; Dent was
later een der oprichters van de British NorthBorneo Company, die in 1888 den „onafhankelijken staat N.-Borneo" onder bescherming der
Eng. kroon stelde.
(Voor de handelingen der Engelschen in
Nieuw-Guinea, zie art. ENGELSCHEN IN DEN
0.-I. ARCHIPEL (DE) in de groote Encyclopaedia van Ned. India).
ENIM. Rechterzijrivier van de LiSmatang, zij tak der Moesi. (Zie SUMATRA, r i v i e r e n.)
De oevers zijn zeer dicht bevolkt, waarschijnlijk
278 bewoners per. K.M. rivierlengte.
ENKHUIZEN of POELOE NJAMOEK KETJIL
Eon der eilandjes in de baai van Batavia.
ENREKANG. Onderafd. van de ofd. Pare-pare
van het gouvt. Celebes en Onderh. met gelijkn.
standplaats voor den besturenden arabtenaar,
bestaande uit de landschappen Enrekang, Maiwa
(zie aid.) en de federatie Doeri (zie aid.).
ENTADA SCANDENS Bth., fara. Leguminosaelifirmoseae.Akar peloeroen (mAL.), Wiloeroe ),
Areuj tjarioe (sopma.). Reusachtige liaan, zeer
verspreid in de tropen der oude wereld, in Ned

ENTADA SCAisIDgNS—ETHNOGRAPISCIIE MUSEA.
Indio vaak in de nabijheid van de zee voorkomend. Er zijn exemplaren bekend die een stengel van weer dan 150 M. lengte hadden. De
peulen, die omstreeks een meter lang kunnen
worden, bevatten groote, platronde, glimmend
kastanjebruine zaden, die als tjarioe of gandoh(?)
op de passers onder de to koop aangeboden geneesmiddelen te vinden zijn. De geschilde zaden
worden in kleine doses gegeven als middel tegen
maagpijn. Ze zijn eenigszins giftig, wegens hun
gehalte aan een saponine-aohtige stof. Gekookt
of geroosterd gaan de giftige eigenschappen verloren en wordt het zaad wel als voedsel gebruikt.
Een aftreksel in water van den stam wordt wel
gebruikt als middel tegen huidziekten.
ENTAL (JAv.). Zie BORASSUS.
EPIDEMIEEN of VOLKSZIEKTEN. Zie de
groote Encyclopaedia van Ned.-Indic.
ERBERFELT (PIETER). Zoon van een Bataviaasch burger (Duitscher van afkomst) bij een
inlandsche vrouw, die, als vermogend man, door
het uitdeelen van koperen plaatjes als talismans
zich een aanhang wilt to verwerven, waarbij een
Inlander, Radon Kartadrija, zijn voornaamste
steun was. Hij smeedde een komplot om alle
Europeanen nit den weg to ruimen, zich met
den titel van Toewan-Goesti aan het hoofd der
stad Batavia te plaatsen, terwijl Kartadrija met
den titel van Radon de Ommelanden zou beheeren. Vele Iblanders waren in het komplot
gewikkeld (naar het heette ongeveer 17.000)
en men vermoedde uitgebreide vertakkingen
in het binnenland, zelfs in Oost-Java door vereeniging met de partij der zonen van Soerapati.
Op Nieuwjaarsdag 1722 zou het reeds lang beraamde plan worden uitgevoerd, toen kort voor
dien tijd Gouv.-Gen. Zwaardecroon daarvan
onderricht werd; de voornaamste aanleggers
werden gevangen genomen en in bet geheel 19
personen op 22 April ter dood gebracht. Het
huffs van Erberfelt werd gesloopt, met verbod
om de plek, die van een opsebrift in. het-Hollandsch
en Javaansch werd voorzien, weer to bebouwen,
terwijl Zondag 26 April van dat jaar een dankdag
voor de bewaring der stad werd gehouden. Thans
nog vindt men aan de oostzijde van den weg van
Jakatra in een hoogen witten tuinmuur een
groote ingemetselde staande zerk, boven welke
tot schandmerk een doodshoofd, waardoor een
ijzeren pen steekt, geplaatst is. Onder dien schedel en op gezegde zerk leest men bovenaan : „Uit
een verfoeylyke Gedagtenisse teegen den gestraften Landverraader Pieter Erbervelt sal nieraant vernaoogen to deeser Plaatse to Bouwen,
Timmeren, Metselen, ofte Planten nu often ten
Eenigen Daage. Batavia den 14 April A°. 1722".
ERFELIJK INDIVIDUEEL BEZIT. Zie GROND
(RECHTEN OP DEN), on CONVERSIE.

ERFGOEDERENRECHT, ERFGRONDENRECHT. Met deze namen duidt men soratijds
het verschijnsel van Indonesisch adatrecht aan,
volgens hetwelk, hetzij alle goederen van een
overledene (Minangkabau, Toradja-gebied), hetzij alleen zijn onroerende goederen (Minahasa,
Halmahera) bij zijn overlijden niet overgaan op
zijri nabestaanden, doch op een inlandsche rechtsgemeenschap, nl. die farnilie, waarvan de overledene lid was. Waar deze inzettingen bestaan,
is een erfrecht in den gewonen zin van het woord
geheel of ten deele onbekend, en kan men dus
ook bezwaarlijk het gewone inlandsch bezitrecht
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van een Inlander op zijn grond als „erfelijk" individueel bezit aanduiden.
ERFPACHT, ERFPACHTSRECHT. Zie AGRA.
RISCHE WET en GROND (RECHTEN OP
DEN).
ERIODENDRON ANFRACTUOSUM D. C.,
fam. Bombacaceae. Zie KAPOEK en CEIBA.ERYTHRINA LITHOSPERMA Miq. fam. Leguminosae-Papilionatae. Dadap (NAL.), Dadap
somm.) en vele ander° zeer onzekere namen
naast den algemeenen naam Dadap. Onder &ma
naam is deze soort op geheel Java vooral in kof.
fietuinen algemeen als schaduwboom aangeplant,
wegens de niet to dichte en toch nooit geheelbla.
derlooze kroon en het weinig vertakte wortelstelsel. In het wild komt de boom alleen in Oost-Java
tusschen 1100 en 1500 M. boven zee voor. De boom
dient ook vaak tot stut voor Sirih- of Peperplanten. De bladeren werken verkoelend on worden
uitwendig tegen hoofdpijn, en fijngewreven als
verkoelende pappen gebruikt. De zaden bevatten
een weinig giftig alkaloide.
ERYTHROXYLON. Zie COCA.

ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ (NEDERLANDISCHE). Zie het art. in de groote Encyclopaedie
van N.-I.

ESSER (JULIUS PETRUS), geboren 1852 to
Batavia, studeerde to Utrecht in de theologie,
on prornoveerde aklaar; vervolgens studeerde
hij in de medicijnen to Edinburg. Hij was de
eerste aeademisch opgeleide theoloog, die zich
ter beschikking van een der Ned. Zend. Corporatios stelde om als zendeling to worden uitgezonden. Ale zoodanig trad hij in dienst van het
Java-Comite (zie aldaar), en na in Leiden de Maleische on Madoereesche talon bestudeerd to
hebben, werd hij den 3den Sept. 1879 voor den
arbeid onder de Madoereezen afgevaardigd.
Na eon verblijf van 3 maanden op het eiland
Madoera in 1885 vertaalde hij de Bijbelsche geschiedenissen zijns waders in het Maleisch en
in het Madoereesch, en vertrok in '87 in verband met de vertaling van de Evangelien on de
Handelingen der Apost. naar Europa, doch
overleed reeds in 1889.
ETHNOGRAPHISCHE MUSEA. Wij vermelden hier slechts de zoodanige, die met .het oog
op de studie der volkenkunde van Neder1.-Indio
van belang zijn.
1. Het Museum van het Batavi
aasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen to Batavia,
hetwelk reeds in 1868, toen de eerste catalogus
der ethnologische verzameling werd gepubliceerd,
rijke schatten bevatte. Sedert is die verzameling
belangrijk uitgebreid, gedeeltelijk tengevolge
van sehenkingen der ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur, gedeeltelijk tengevolge daarvan
dat door het Neder1.-Indisch Gouvernement aan
deze instelling de eerste keuze wordt gegund van
voorwerpen, die of buit zijn gemaakt, of verbeurd verklaard zijn en, voorzoover nog niet a anwezig, ter bewaring worden afgestaan. Tengevolge daarvan bevat dit Museum zooals van zelf
spreekt tal van voorwerpen, die in geen Europeesch museum aanwezig zijn, zoo b.v. de rijkssieraden van de vroegere onafhankelijke en gaandeweg onder rechtstreeksch bestuur gekomen
rijkjes enz. Met de ethnologie der hedendaagsche
bewoners van Inclonei.e staat de archaeologie in
nauw verband on daarom moot to dozer plaatse
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ookvermeldwordendeArchaeologisehe
v e r z a m e l i n g van genoemd Genootsehap.
VandeEuropeesche musea noemen
wij het eerst die in N e der la n d.
2. Het Rijks-EthnographischMus e u ni to Leiden is uit het in 1837 gestichte
„Rijks Japansche Museum Von Siebold" voortgesproten en heeft, vooral Ledert het jaar 1880,
met lot oog op de ethnographic) van Nedcrl.Indio een groote uitbreiding ondergaan, zoodat
Let to dien aanzien in de reeks der zusterinstellingen van Europa, over 't geheel, de °erste
plaats inneemt. Sedert 1880 is aan het Museum
een anthropologische afdeeling toegevoegd, bevatt elide schedels, skeletten, monsters van haren,
afgietsels, en photographien van inboctrlingen.
3. Het Ethnographisch Museum
van het Koninkl. Zoolog. Genootschap „Natura Artiskagistra"te
Amsterdam is Ledert een reeks van jaren vereenigd met de collecties die aan de Nederl. Koloniale Vereeniging toebehooren, in een opzettelijk daarvoor gesticht gebouw tentoongestaid.
4. Te Delft Lestaat eon ethnograpbische
verzameling die, verbonden aan de toenmalige
Indische Installing aldaar, destijds
in de collegezalen, doch thans in het stedelijk
Museum is tentoongesteld.
5. HetKoloniaal'Museurn teHaar1 e m (zie aldaar) bezit eveneens eon ethnographiLehe verzameling, die niet omvangrijk is,
maar toch talrijke voorwerpen bevat, die bij het
bestudeeren der ethnographic) van Neder1.-Indio
niet mogen worden vocrbijgegaan. Sedert 1913
is Let beheer van dit Museum overgegaan aan
het Koloniaal Instituut to Amsterdam (zie INSTITUTEN).
6. Te R o t t e r d a m ward een aantal jaren
geleden door bet Stedelijk Bestuur in het Jachtclub-Gebouw eon Museum voor La n den V o l k e n k u n de opgericht. Dit is vooral
daarom merkwaardig, dewijl Kier de verzamelingen, toebehoorendo aan het Nederlandsch
Zendelinggenootschap, zijn.tentoongesteld, waarvan to zijner tijd eon zeer good bewerkte Cate,logus word gepubliceerd (Catalogus van voorwerpen en modellen van Oostelijk Java, de
Minahasa, enz. Rotterdam 1874) en die een floemenswaardig aantal voorwerpen bevatten, getuigende van lang vervlogen toestanden in
Nederlandsch-India, vooral in de Minahasa.
7. Het OverijselschGen.00tschap
tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart to Zwolle bezit in
zijn MuLeum ook een, wel is waar kleine, maar
toch tal van merkwaardige oudere exemplaren
bevattende ethnogr. afdeeling, waarvan een
door J. D. E. Schmeltz bewerkte, beredeneerde
catalogus in 1892 is verschenen.
Verder zijn: 8. de K o n ink 1 ij k e Mil itaire Akademie to Breda en 9. de
Hoofdcursus to Kampen inhetbezit
van vrij aanzienlijke ethnographische verzamelingen en bezit 10. de Landbouwhoogeschool
to W a g e n i n g e n eveneens een zich steeds
uitbreidende verzameling Ind. ethnographica
voor het onderwijs. De vroegere In d i s c he
Verzaraeling to Bergum vormtthans
met andere voorwerpen de 11. V e r z a m e ling
van Indische en ChineescheKunst

te L e e u w a r de n; de verzameling Beyens
vindt men thans in 12. hot St e del ij k M useum to N ij m ege n. Vermelding verdient
nog dat to Tilburg (Missiehuis van Let Heilige
Hart) to Steyl („Gezelschap van het Goddelijk
Woord") en to Oudenbosch (S. J.)ethnographica
uit Ned.-India bijeengebracht zijn.
Van de Europeesche musea b u i t en N ed e r 1 a n d moeten genoemd worden : 13. dat
van het Rijnsche Zendings-Gen.00tschap to Barmen; 14. dat in het Zendingshui:, en 15. dat in het UniversiteitsgebouwteBase1;16.hetKoninklijk Museum voor Volkenkunde
teBerlijn;17.h-tHistorischMuseum
in Bern; 18. het Stedelijk Museum to
Bremen; 19. het Stedelijk Museum
v a n Bruns w ij k; 20. de Ethnographische
afdeeling van het National Museum to
Boeda-Pest; 2L het Grossherzogliche Hessische Landesmuseum to
Darmstadt; 22. het Koninklijk Z oologisch Museumte Dresden; 23. het
Ethnographisch-Anthropologisch Mus e u m der Universiteit to F l o r en c e; 24. het
Volkermuseum to Frankfurt; 25.
het Museum fiir Volkenkunde to
Hamburg; 26 het Provinzial Museum
to Hamburg; 26. Let Provinzial MuseuniteHannover;27.deVereinigte
GrossherzoglicheSamralungen.te
Karlsruhe; 28. het RautenstrauchJoest Museum to Keulen; 29. het Koninklijk ethnographisch Museum
to Kopenhagen; 30 het Museum voor
Volkenkunde to Leipzig; 31. het
Britsch Museum on 32. het South
Kensington Museum to Londe n;
33. het Museum to Liibeck; 31. het Kor inkl. Ethnographisch Museum.
to Munchen; 35. het Groot-Hertoge1 ijk Museum to Oldenburg; 36. het
Pitt-Rivers-Museum to Oxford; 37.
hetMusee de laMarineinhetLouvre;
38. het Ethnographische Museum
inhet Trocadero-Paleis on 39. het Musee Guimette Parijs; 40. Naprst ek's
Bohmisches Gewerbe Museum to
Praag; 41. het Ethnographisch Museum to Rome; 42. het Ethnogra ph ischMuseum.teStockholm;43.het
Museum fiir Lander- and Volkerkunde to Stuttgart en 44. hot Keizerl. Koninkl. Naturhistorische
Hofmuseun3. to Weenen.
small° baai
ETNA - BAAI. Een 33 K.M.
met geringe diepten op de Z.W.kust van Nieuw Guinea, op ongeveer 3° 50' Z.Br., waaraan goon
nederzettingen worden aangetroffen. De toegang
tot de baai wordt gevormd door de 20 K.M.
huge bocht van Lakahia.
EUCHRESTA HORSFIELDII Benn., fam. Leguminosae-Papilionatae. Pranadjiwa , Koetjilb,
(JAv.), Tjatjabean (soEND.) Heester met witte
bloemen, in de hoogere bergstreken van Neder1.Indie, ook in 0ot-Azie en in Voor-Indict aangetroffen. De peulen bevatten een, of eon enkele
maal twee zaden, die een bekend geneesmiddel
zijn : de z.g. echte of bitteie Pranad,jiwA, (in tegenstelling met de zoete pravadjiwa die uit de zaden
van Sterculia javanica afkomstig is). Het genees-

EUCHRESTA HORSFIELDII—EXOGAMIE.
middel wordt vooral gebruikt tegen borstkwalen
en in het bijzonder tegen bloed3puwing.
EUGENIA AQUEA Burm., Djamboe ajar
(NAL., SOEND.), Djamboe newer (JAv.), Djamboe tjai (swum). Kleine kromme boom, waarschijnlijk uit Ambon afkomstig, op Java alleen
gekweekt wegen3 de meest roode, soms witte
vruchten, die algemeen gegeten worden.
EUGENIA AROMATICA O.K. (= E. caryophyllata Thnb.) TOngkeh , (MAL., JAN., SOEND.),
De Kruidnagelenboom, inheemsch in de Molukken, in den Archipel hier en daar gekweekt. De
aromatische bloemknoppen (kruidnagelen) zijn
behalve de bekende specerij ook een bestanddeel
van vele genee3krachtige men,,cfse13. (Zie KRUIDNAGELEN en TJtNGKtH).
EUGENIA JAMBOLANA Lam., Djiwat (MAL.),
Djamb6lan (BATAV. MAL.), Doewe't (JA.v.), Djamblang (soEND.). Dikke boom met korten stam, op
vele phatsen aLs vruchtboom aangeplant, ook
in het wild voorkomend, vooral in de Djatibosschen. De donkerpaarse, langwerpige, vaak gekromde vruchten ter grootte van een olijf smaken zoet en worden gegeten. Bast en zaden van
dozen boom hebben een groote reputatie a13
middel tegen suikerziekte.
EUGENIA JAMBOS L. Djamboe ajer mawar
(MAL. JAv.), Djamboe mawar. (MAL. JAv.), Djamboo tjai mawar (soEND.). Oude kultuurplant van
India. waarvan het vaderland onbekend is; nergens in het wild gevonden. De groote bloemen
zijn groenachtig wit en weinig welriekend. De
bolvormigo vrucht is bij rijpheid geelachtig groen
en heeft een zwakke maar duidelijk aan rozenolie
herinnerencle reuk en smaak en is daarom als ooft
door de inlanders zeer gezocht. Als Europeesche
naam wordt voor de vrucht Rozenappel (in.
Suriname Pommeroos = Porame de Ro3e) gebruikt.
EUGENIA JAVANICA Lam. Djamboe semarang (BATAV. MAL , JAV., SOEND.). Boom van
Zuid-Azie, op Java alleen gekweekt wegens de
peervormiae, meestal groenwitte, sours roode
vruchten, 'die algemeen gegeten worden.
EUGENIA MALACCENSIS Linn. (Jambosa
domestica L.). Dorsanii, Darskna, (JAv.), Djamboe
boo]. (soEND.), Djamboe bol (JAv., MAL.). Boom
met donkerroode bloemen, die in de oksel3 van
de afgevallen bladeren zitten; op Java beneden
1200 M. zeehoogte algemeen gekweekt wegens
de langwerpig-rondo, roode, sappige vruchten.
EUPHORBIA PULCHERRIMA Willd. Pohon
merah (MAL.), Ki geuli , , Ki denok (soEND.).
Heester uit Zuid-Amerika, algemeen gekweekt
als sierplant wegens de schitterend roode schutbladeren aan den top van den stengel. Het overvloedige melksap i3 niet vergiftig. De bladeren
worden soms door de inlanders al$ groente gegeten.
EUPHORBIA THYMIFOLIA L., Krokot tjina,;
Patikan (JAv.). Nanangkaiin Ode, (soEND.);
kleine kruidachtige plant. Het is een inlandsch
middel tegen diarrhee en dysenterie, en wordt
aan kinderen ingegeven om ingewandswormen
to verdrijven. Het melksap wordt tegen oogziekten aangewend.
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EUPHORBIA TIRUCALLI L., Iatah tOelang
(MAL.), Tiled baloeng; Ge'tih oerip (JAv.). Boomheester uit Afrika afkomsti7, in tropisch Azio
veel gekweekt. De plant valt zeer op door wijd
uitstaande, grillig vertakte twijgen, die rolrond
en vleezig zijn. De weinige nietige blaadjes zitten
aan de toppen van de takken. Het overvloedige
melksap is zeer giftig.
EUROPEANEN. Dit woord heeft in N.-I.
bizondere beteekenis, omdat de wetgeving een
scherp onderscheid maakt tusschen Europeanen
en met dozen gelijkgestelden, en Inlanders en
met dozen gelijkgestelden (art. 109. Reg. Regl.).
Welke personen staatsrechterljk en privaatrechterlijk tot de Europeanen on met hen gelijkgestelden behooren, wordt uiteengezet in het art.
VERDEELING DER BEWONERS VAN N.-I.
Het spreekt van zelf, dat Indo's (kinderen van
een Europee3chen vader on een Inlandsche
raoeder, die echter door den vader erkend zijn)
tot de Europeanen behooren. Zij zelven gebruiken
het woord „Europeaan" echter ro.ee3tal in den
engeren zin van „in Europa geborenen" of van
„volbloed Europeaan."
Het aantal Europeanen en met hen gelijkgestelden in Ned. -India, met uitzondering van het
personeel van leger en vloot, bedroeg in 1905:
80910 (in 1893: 60260), waaronder 64917 (48649) .
woonachtig op Java on Madoera en 15993(11.611)
op de Buitenbezittingen. Van de 80910 Europeanon zijn er ongeveer 66600 in N.-I. geboren en
ongeveer 14310 daarbuiten, tot de ltatsten behooren 9500 Nederlanders, 312 Engelschen, 1400
Duitschers, 315 Belgen, 184 Franschen, 131
Oostenrijkers, 56 in Afrika geborenen, 22 Armenianen, 105 Am erikanen en 33 Australiers.
Volgens een globale telling bedroeg ult. 1917
het aantal Europ. in N. I. 138.845, waarvan op
Java en Ma do era 111.430.
Voor een beschrijving van de levenswijze der
Europeanen in Ned.-India zie men het art. in de
groote Encycl. van Ned.-India.
EURYCOMA LONGIFOLIA Jack,. fam. Simarubaceae. Bidara Loot, Bidara poetih (MAL.),
Kajoe oe13,r (mAL.). Kleine boom, op verschillende eilanden van den Archipel en ook in Achter-Indie en de Philippijnen in het wild bekend,
Water niet op Java voorkomend. Het hout wordt
als „slangenhout" op de passers verkocht in stukken, van den schors ontdaan, en heeft een oude
vermaardheid als koortswerend middel. Het
wordt ook gebruikt bij ingewandsziekten o.a.
bij Indische spruw.
EUSIDEROXYLON ZWAGERI T. et B., fare.
Lauraceae. Behan (mz.L.), Boelin ( w. BORN.),
Oelin (z. o. BORN.) Hooge op Borneo voorkomende boom ; levert het meest deugdelijke ijzerbout, dot o.a. veal weerstand biedt aan den invloed van den paalworm, on daarom gebruikt
wordt voor palen van zeehoofden en be:schoolingsplaatsen van bruggen.
EVANGELISATIE. Zie EEREDIENST (PROTESTANTSCHE) in de groote Encycl. van
N.-I. en ZENDING in daze beknopte Encycl.
EWAB - EILANDEN. Zie KEI-EILANDEN.
EXOGAMIE, Zie HUWELIJK.
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F.
FABRIEKENORDONNANTIE. Onder dozen
titel kan, volgens Ind. Stb. 1911 no_ 85, de daarbij, en bij Ind. Stb. 1905 no. 148, en 1912 no. 11
1915 no. 666 1916 no. 266 en 1917 no. 497 artt.
6 en 7 (Bijbl. nos. 7238, 7560 en 7826), gewijzigde
en aangevulde verordening worden aangehaald,
opgenomen in Ind. Stb. 1899 no 263. Ze is uitgevaardigd ter eeonomische bescherming van
de inlandsche bevolking op Java en Madoera,
waar hare belangen benadeeld kunnen worden
door het uitbreiden van bestaande of het in werking brengen en drijven van nieuwe ondernemingen van sulker, indigo of cassave welko geheel
of gedeeltelijk berusten op den grondslag van
overeenkomsten met de inlandsche bevolking
tot inhuur van gronden of tot opkoop van gewas. Voor de voornaamste bepalingen, zie de
groote Encycl. van N.-I.
FAGRAEA FRAGANS Roxb., fam. Loginiaceae
Vimbesoe (MAL.), Tamboesoe (sum. w. K.).
Boom van Voor-India, Malaka on den Maleischen
Archipel, op Java niet in het wild bekend. Het
hout is in Sumatra zeer hooggeschat voor meubels en huisbouw wegens de bijzonder fijne structuur en de groote duurzaamheid. Vooral in de
Bataklanden schijnt de boom veal voor to komen.
FAK- FAK, door de inboorlingen Pak Pak genoemd, is gelegen in Nieuw-Guinea op 2° 55' Z.B.
on 132° 16' 0.L., aan de Zuidkust van een groot
schiereiland bezuiden de Mac Cluergolf.
De plaats heeft een uitmuntende haven, een
kleine baai beschut door het voorgelegen eiland
P. Pandjang, met een ingang van + 150 en een
diepte van j 400 M. Ze is gebouwd tegen eon
80 M. hoogen heuvel, op eon kalksteenbodem,
waarop zich slechts een dunne humuslaag bevindt, waardoor het aanleggen van tuinen daar
zeer bezwaarlijk is. Achter Fak-Fak verheft zich
een uitgestrekt karstbergland. Door de formatie
van den bodem wordt ,in don drogen moesson
moms gebrek aan zoetwater ondervonden. De
plaats wordt echter zeer gezond genoemd. Vele
Chineesche, Maleische en Arabische handelaren
hebben er zich gevestigd, zoodat er een levendig vertier heerscht, dat begunstigd wordt
door het geregeld bezoek der Paketvaart-booten.
FAKiH. d. i. Moh. wetgeleerde; vgl. ISLAM
II, c.
FAKIR. Zie PAKIR.
FASCH (pasah) is in het Mohammedaan.sche
recht een ontbinding van het huwelijk, waarbij
dit op grond van eon der nader in de Wet om schreven redenen wordt nietig verklaard. Onvermogen van den echtgenoot bijv. kan tot zulk
een nietigverklaring leiden. De vrouw heeft dan
to bewijzen, dat haar man niet in staat is, haar
het wettelijk verschuldigde levenson.derhoud to
verschaffen.
FASIK. Zie PAStK.
FATIHAH (d. i. „openende"). Naam der °erste Koran-soerah, uit 7 korte verzen bestaande,
niet ten onrechte het „Onze Vader" der Moham xnedanen genoemd.
FATOE AROEIN. Lan.dschap in de onderafd.
Beloe der afd. Noord- en Midden Timor, res.
Timor on Onderh.
FATOE LEO. Landschap in de onderafd.
West-Midden-Timor der afd. Noord- on Mid-

den Timor, residentie Timor en Ond., saamgevoegd uit de vroegere landschappen Manoebait,Benoe, Kaoniki, Tefnai en Takaip. Het maakte eertijds deel uit van het rijk van Groot-Sonnebait.
FATWA. Zie MOEFTI.
FAUNA. De fauna van den 0. - I. Archipel is
zeer rijk on volledig, hetwelk zijn oorzaak vindt
in de gunstige klimatalogische omstandigheden.
Merkwaardig is de tegenstellincr tusschen de
landdieren der Oostelijke on die 'der Westelijke
helft. De grenslijn tusschen die beide gedeelten
wordt door verschillende geleerden verschillend
getrokken, maar altijd ten 0. van Borneo. Het
Westelijk gebied, genaamd het Ind,o-Maleische,
behoort tot de Indische streek (regio zoologica
orientalis), on draagt een overwegend continentaal karakter.
Bijzonder duidelijke bewijzen voor do boven
uitgesproken algemeene beweringen levert de
Zoogdierfauna. Zoo blijkt de tegenstelling tusschen het Indo-Maleische en het Australische
deel van den 0.-I. Archipel het best uit de aanwezigheid in eerstgenoem.d gebied van alle Zoogdierorden, met uitzondering van die der Buidelen Vogelbekdieren, terwijl in hot laatstgenoem.de
die beide diergroepen juist de meest karakteristieke vertegenwoordigers der Zoogdieren vormen, waarnaast slechts eenige Knaagdieren
on Vleermuizen, maar nagenoeg geen representauten van al de ander° orden worden aangetroffen.Het continentaalkarakter der Westelijke helft
spreekt ook zeer duidelijk daaruit, dat de voorkomende diervormen zulke zijn, die op echtoceanische eilanden altijd zullen ontbreken,
zooals : orang-oetan, langarm- en slankapen,
meerkatten, koningstij ger, panter, beer, olifant,
varkens, herten, boschgeit, banteng, tapir en rhinoceros. Tusschen Java eenerzijds, Sumatra, Borneo
on Malaka anderzijds, bestaat echter een onderscheid, daar op eerstgenoem.d eiland zoogdieren
als orang-oetan, civetkat, otter, Maleische beer,
tapir en olifant ontbreken.
Oogenschijnlijk bestaat er groot onderscheid
tusschen de fauna van an.dere wereldstreken on
de Orientaalsche, Neemt men echter de fossiele
vondsten in aannaerking, dan vermindert die
tegenstelling, stark, en vertoont zich groote overeenkomst met sommige andere wereldstreken,
bepaaldelijk de tropische landen, on daaronder
weer in het bijzonder de sub-regio der Ethipioische regio, n.l. West- en Centraal-Afrika. Oorspronkelijk moat de overeenkomst tusschen. de
Ethiopische on de Orientaalsche zoogdierfaun.a
veal grooter geweest zijn dan thans.
Geheel anders doet zich het beeld der zoogdierfauna van het Oostelijk deel van 0.-I. Archipel voor. Hoe verder Oostelijk men komt, hoe
armor de eilanden worden aan Indo-Mal. zoogdier-typen, on hoe duidelijker hun fauna een
Australisch type gaat dragon. Verschillende feiten wijzer er ( , chter op, dat de oude opvatting
der school van Wallace — eon scherpe grenslijn.
tusschen. Oost- on Westhelft — niet meer gehandhaafd kan worden.
Nieuw-Guinea met de omliggende eilanden
(„de Papoe") wordt met Australia in eOn regio
gerangschikt (de Australische of Notogaea). Die

FAUNA—FICUS BENJAMINA.
Zoogdierfauna wordt gekarakteriseerd door de
buideldieren en vogelbekdieren, hetgeen dus
een sprekend verschil met de Westhelft vornat.
Eigenaardig is echter de Celebes-fauna; doze
vormt een tegenstelling zoowel met de drie
groote Soenda-eilanden. als met de Molukken en
„de Pipoo". Celebes bezit n.l. naakt Buideldieren
(Koeskoes) drie groote zoogdieren : de kuffbaviaan, het hertzwijn (babi-roesa) en de anoa of
dwergbuffel. Ook is er merkwaardig een slechts
daar voorkomende palmrolmarter (Paradoxurus
musschenbroecki). De Zoogdierfauna van Celebes moot bestaan uit twee groepen, de eene zeer
oud en van onbekende herkomst, de andere betrekkelijk jong en langs verschillende, wegen
ingekomen.
FAVRE (PIERRE ETIENE LAZARE).,Fran.sch
abt en beoefenaar van het Maleisch, gob: 1812
to Janville. In 1845 als missionaris vertrokken
naar het Schiereiland Malaka, waar hij 13 jaar
verbleef, behoudens reizen o.a. in 1850 naar
Brazilie en Peru. Was de eerste, die in Frankrijk
praktisch de studie der Maleisch-Polynesische
talen invoerde. Over!. 1887 to Parijs. Zijn voornaamste geschriften zijn: An account of the wild
tribes inhabiting the Malayan Peninsula, Sumatra, etc. Paris 1865; Grammaire javanaise
Paris 1870; Dictionnaire malais-francais. Paris
1875; Grammaire de la langue malaise. Paris
1876; Dictionnaire francais-malais. Paris 1880.
FAZANTHOENDERS. Eigenlijke fazanten zijn
niet vertegenwoordigd in den Indischen Archipel;
deze leven op het vasteland van Indio, in China
en Japan; in onze kolonien komen de zoogenaarade Fazanthoenders voor, welke alleen waargenomen zijn op Sumatra en Borneo; zij komen in
worm overeen met de hoenders, doch missen de
vleezige aanhangsels aan den kop on de keel,
daarentegen is de huid aan de zij den van den
kop geheel naakt.
FENKEL. Zie ADAS.
FENNEMA (REINDER). Geboren to Sneak den
21 October 1849; in 1874 ingenieur 3e klasse der
mijnen, 1877 tot ingenieur 2e kl., 1885 tot id. der
le kl., 1893 tot hoofdingenieur bevorderd. Verdronk 27 November 1897 in het Poso.meer (Celebes). Fennema is voornamelijk bekend geworden als de veeljarige medewerker van Dr. R.
D. M. Verbeek, zoowel op Sumatra als op Java
bij de geologische opneming aldaar on als de man,
die voor den toenmaligen concessionaris A. J.
Zijlker de ontginbaarheid van het petroleumterrein 'Maga Said (Langkat, Oostk. v. Sumatra)
aan het licht bracht en aldus de aanleiding
werd tot het ontstaan der Kon. Maatsch. tot
het opsporen van petroleumbronnen in Ned.Indie.
FETISISME. De Indonesier kent tal van voorwerpen, waarvan hij onderstelt, dat de kracht of de
zielestof, die zij bevatten, zeer werkzaam is, zoodat
die voorwerpen den mensch kunnen dienen, zoo.
wel als gelukaanbrengende voorwerpen, als om
zijn eigen levenskracht to vermeerderen. Zulke
voorwerpen dragon den naam van fetis ; het gebruiken en vereeren van deze voorwerpen noemt
men „fetisisme". Een echte fetis wordt meer „govoed", om to zorgen, dat de daarin huizende
kracht niet vermindert, dan „aangebeden". Alle
voorwerpen kunnen tot fetis worden gemaakt.
Dit hangt soms of van de bijzondere omstandigheden, waaronder men zulk een voorwerp vindt;
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vaak ook maakt de bijzondere vorna-, van eon
boonawortel of steep doze tot fetisen. Bezoarsteenen, die nu en dan in het lichaani
van dieren en planten worden gevonden, golden
voor zeer krachtige fetisen, die de levenskraoht
van hem, die ze bij zich draagt, aanmerkelijk
versterken. Gewoonlijk wordt water, waarin een
bezoarsteen is gelegd, als medicijn gebruikt.
Een geheele reeks van fetisen worden als amuletten gebruikt; trouwens volgens sommiger opvatting wordt in den Arch. geen eigenlijk fetisisme gevonden, en zijn de fetisen daar in hoofdzaak amuletten.
Fetisen worden ook gemaakt. De meest bekende van dit soort zijn de tooverstaven en de
pangoeloebalang der Bataks. Deze laatste zijn
beelden; om ze to bezielen heeft men noodig een
brei, die gemaakt wordt van enkele lichaarasdeelen van een mensch, die een gewelddadigen dood
is gestorven, of van zeer jong gestorven. kinderen.
Zulk een pangoeloebalang waarschuwde de dorpelingen bij oorlogsgevaar. Soms brengt men ook
wel offers aan deze fetisen, waneer bijv. de to .veld
staande oogst veel van de muizen to lijden heeft,
of de kokosnoten door kevers worden opgegeten.
De tooverstaven zijn met beeldwerk voorziene
stokken; zij worden op dezelfde wijze bezield als
de pangoeloebalang; zij worden bij allerlei godsdienstige plechtigheden gebruikt, doch vooral bij
het uitbannen en verdrijven van booze geesten.
Een eigenaardige groep van fetisen staat in het
0. van den Arch. bekend onder den naam matakaoe = roodoog; hot zijn afbeeldingen van dieran enz. on ze dienen om de vruchtbooraen of het
gewas, waarin zo gehangen worden, tegen dieren
to beschermen.
Ook erfstukken worden meermalen fetisen. Zij
ontleenen hun kracht aan de omstandigheid, dat
zij door de voorouders zijn gebruikt, wier zielekracht met die voorwerpen verbonden is gebleven. Onder deze erfstukken of poesaka zijn vooral
de belanga's (djawet, tempajan) der Dajaks bekend geworden. Zie DAJAKS on voor de erfstukken van hoofden en landschappen RIJKSSIERADEN.
FIALARANG (Filarang). Landschap op het ail.
Timor, behoorende tot de onderafd. Beloe der
afd. N. en M.-Timor van de res. Timor en 0., gelegen aan de zoogenaainde groote grens (met
Portugal).
FICUS. Fam. Moraceae. Ara of Kajoe ara
(mAL.), Kiara (SOEND.), Namen voor een plantengeslacht, dat door een zeer groot aantal soorten
in den Maleischen Archipel vertegenwoordigd is.
Voor Java alleen noemt Valeton in Bijdrage no
XI in n° 2 der Mededeelingen v/h Dept. v. Landbouw (1906) 83 soorten op. FICUS AMPELAS Burm., Rempelas, Ma s
(JAv.), Hampelas (soEND.). Kleine boom, waarvan het zaad meestal op anderebooraen ontkiemt,
kenbaar aan de zeer ruwe bladeren die overal als
schuurpapier dienst doen.
FICUS BENGALENSIS Linn. Groote wijdvertakte boom, vooral in Voor - India veel voorkomend en daar Banyan - tree genoemd, op Java
Kier en daar gekweekt. Het is de heilige boom
van de Hindoes.
FICUS BENJAMINA Linn. Boringin (MAL.), Ws,
ringin (JAv.), Kiara. tjaringin. (soEND). Groote,
zeer karakteristieke, sierlijke boom, op het vasteland van Azie en in den geheelen Archipel voorko.
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mend, zoowel in het wild als gekweekt. De stain
heeft Been luchtwortels, evenmin al3 de takken;
de kleine glimmende bh deren worden op Java veel
gebruikt om zalen groen te maken. De boom h
vooral bekend, oradat hij op pleinen in de dorpen
en plaatsen in groepen aangeplant wegens het
geloof aan de heiligheid van deze soort. In Midden - en Oost-Java vindt men vaak inphats van
deze soort de verwante Ficus Kurzii King onder
denzelfden naam en met hetzelfde doel aangeplant. Deze laatste is echter van F. Benjamina
direct to onderscheiden door de groote hoeveelheid dunne slip neerhangende luchtwortels, die
den stam als het ware omhullen en die ook uit de
takken ontspringen.
SOEND.).
FICUS ELASTICA Roxb. Kar4
Zeer groote boom, over het waste land van Azle en
den Archipel verspreid, vooral op Java aangeplant om het melksap, dat bij verwonding uit den
stam vloeit en waaruit men rubber bereidt. Zie
CAOUTCHOUC.
FICUS RELIGIOSA Linn. Een groote, onbehaarde, meestal epiphytisch op andere boomen
levende plant, overal in Voor-India voorkomend,
ook op Java op enkele plaatsen gevonden. Het
is een van de heilige boomen van de Hindoes, de
Peepul-tree, en wordt gehoud,en voor het vrouwelijke van den Banyan.
FIKH (pekih), zie ISLAM II c.
FILARANG. Zie FIALARANG.
FIMBRISTYLIS DIPHYLLA Vahl., fam. C yperaceae. Poeroen (MAL.) Mendong (Ja.v.)., Wawalingijan tali (soEND.). Een cypergras, dat wel op
sawah's gekweekt wordt, omdat er matten en
zakken van gevlochten kunnen worden; de matten zijn echter grof en dienen voor onderlaag
van fijnere pandanmatten. Gekleurd worden ze
gebruikt voor de vervaardiging van figuren op
Pandanmatten.
FINANCIEN. Zie BEGROOTING VOOR
NED.-INDIE, BIJDRAGE, COMPTABELEN,

DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR en KASBEHEER.

FINSCH (Dr. OTTO), geb. 1839 te Warmbrunn,
(Silesia), overl. 1918; Duitsch reiziger en ornitholoog, vooral bekend door zijn tochten naar de
Zuidzee-eilanden en het O.-lijk deel van N.Guinea. Van zijn bezoek aan de Humboldtsbaai
vindt men uitvoerige berichten in zijn Samoafahrten, Leipzig 1888; op den Ind. Archipel
betrekking hebben o.a. nog zijn werk NeuGuinea u. seine Bewohner, en verschillende artikelen over kleeding, huisbouw enz. op de Z.O.kust van N.-Guinea.
FLAMBOYANT. Zie POINCIANA.
FLEURYA AESTUANS Gaud., fam. Urticaceae.
Ripi Ajana (MAL.). KOnaadoeh (JAv.). Kruidachtige plant, in de tropen zeer verbreid, een
soort van brandnetel, met ongeveer dezelfde
werking op de huid als de Eur. brandnetel.
FLEURYA INTERRUPTA Gaud., Dielatang
ajam (MAL.), Daoen gat61 (BATAV. MAL.), Lateng,
Komadoeh (JAN.). Kruidachtige plant met brandharen, veel gelijkende op de vorige. De blideren
worden gekookt en als groente gegeten. De
inlandsche namen gelden ten deele ook voor
,de veel heviger brandende LAPORTEA (zie
aldaar).
FLORA. Zie PLANTENGROEI.
FLORES. L a n d b e s c h r ij v i n g. a. Grootte,
indeeling, bevolkingscijfer. Het eiland Flores, ge-

legen tusschen-119° 48' (Tg. Rase) en 123° 1' 30',
O.L. (kust Zaidelijk van Tg. Matandoi) en tus schen 8° 4' Z.Br. (Toro Kopondai of Floreshoof
en 8° 58' Z.Br. (Ngaloe Nageh: Z.kust Ngada)
wordt op ongeveer 14273 K.M. 2 geschat. Adminitratief wordt de afdeeling Flores, om.vattende
het eiland van dien naam met de omliggende
kleinere eihnden, waaronder de beoosten Straat
Sipe gelegen eilanden zoom.ede de Soloreilanden
onder een Assistent-Resident met standplaats
Endeh onderverdeeld in 7 onderafdeelingen t.w.
Oost-Flores en Solor, Adonara en Lorablem,
Maoemere, Ngada, Noord- en West-Manggarai,
Midden- on Zuid-Manggarai. Da beoosten Straat
Sape gelegen eilanden en Manggarai, het Westee
lijk deel van Flores, behooren tot het Sultanaat
Bima. De bevolkingssterkte werd in 1916
geschat op + 500.000 zielen, dit cijfer is afgeleid uit het aantal geregistreerde volwassen
raannen.
In het hierachtervolgend aardrijkskundig,
overzicht wordt het
eiland Flores beschreyen; voor de tot de afd. van dien naam behoorende eilanden zie men de afzonderlijke
artt.: AD ONARA, KOMODO, LOMBLEM,
RINDJA, SOLOR.
Naamsoorsprong. Op de oudste Portugeesche
kaarten werd reed.3 de Noordoostelijke punt
van het eiland, Tancljong Boenga (bloem.enkaap), met den Portugeeschen naam Cabo de
Flores (C. das flores) aangeduid.; deze benaming
werd, hetzij het eerst door de Portugeezen,
hetzij door een Nederlan.der, Hend.rik Brouwer
(1636), van deze kaap op hot geheele eiland
overgedragen.
Bodemrelief. net Westen, Manggarai on Ngada
met hun compacten omtrek, wordt nagenoeg
geheel ingenornen door hooglancl. Do gebergten
vormen een saxnenhangend complex en bereiken
alhier de grootste hoogten; in Manggarai de
Potjo Lika (1382 M.), in Ngada de Inerie of
Rokka (2245 M.) en, even buiten het Ngadagebied, de Amboerombo (2140 M.). Op de landengte, Noordelijk van de Endeh-baai, neemt het
ebergte zeer in hoogte af, om echter tusschen
ndeh on Maoemere weer in hoogte en samenhang toe to namen (Gili Aomasi 1612 M. en Gili
Barad 1731 M.). In het grillig gevormde Oostelijke
deal van het eiland (0. van de lijn Sikka—Maoera6re) treft men slechts weer of minder geisoleerd
staande bergmassa's aan. De hoogste toppen zijn
hier de G. Egon 1703 M. ; G. Lobetobi 1704 M.
en de Ilimandiri 1502 M.
De voornaamste vulkanen zijn: de Rokka
(Inerie), de Amboerombo (G. Kea), de G. Api
of Ija, de Lobetobi, de G. Poei, de Inie Lika en
de Gili Moetoe (waarop in 1915 drie prachtige
kratermeren ontdekt werden). Voor een deel
rooken ze nog steeds, terwijl van sonamige nog
in den hatsten tijd uitbarstingen bekend zijn:
van den G. Api alleen in de laatste eeuw vijf :
1844, 1867, 1868, 1871 on 1882; van den
Lobetobi (eon der meest bekende vulkanen, van
welken reeds vroegere schrijvers tal van bijzonderheden hadden medegedeeld), die in 1869,
welke tot drieraalen toe naburige akkers en
tuinen met zijn steenen on asch bedekte; van
den Inie Lika, in 1905, een uitbarsting die
circa 5 uren duurde. (Zie verder op de namen
der vulkanen).
Pe rivieren. Tengevolge van de geringe breedte
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van het eiland komen op Flores slechts kleine
rivieren voor. Het karakter van wilde bergstroomen, dat deze in het binnenland vertoonen, behouden zij tot nagenoeg aan de monding. De rivier
van Rao is de eenige, welke bij vloed tot ongeveer 2 K.M. van de zee voor prauwen bevaarvaar
is. In Noord Manggarai, waar groote streken
door kalksteenen ingenomen worden, volgen de
rivieren somtijds een onderaardschen loop.
Slimaat. Het klimaat op Midden-Flores (Ngada) is droog en kenmerkt zich door sterke ternperatuursverschillen; de Oostnaoesson is lang,
souls valt it de kuststreken in acht maanden geen
droppel regen (op de Ngada-hoogvlakte koraen
ook dan wel enkele buien voor); de regentijd is
kort, maar geeft hevige regens. Het klimaat in
het gebergte kenmerkt zich door gure winden,
en zeer koele nachten, vooral in den O.moesson;
op ruim 1000 M. hoogte, to Badjawa, worden
sores temperaturen van 5 a 7° C. waargenomen.
Producten. In de dnen der Compagnie vormden behalve slaven slechts wilde kaneel en sapanhout uitvoerartikelen; thans mogen sapanhout,
copra, klapperolie, koffie, schelpen en g6m.oetoetouw worden vermeld. Tot haar eigen onderhoud
verbouwt de bevolking een weinig rijst, doch
vooral mais, gerst en aardvruchten en plant zij
kokos, lontar- en pisangboomen. De veestapel
bedroeg ult. 1915, 19969 paarden, 21724 karbouwen, 520 runderen, 92506 varkens, 69024
geiten en 4076 schapen.
Als de voornaamste plaatsen van het eil.
kunnen genoemd worden, op de N.kust : Rio,
standplaats van den civiel-gezaghebber van
Manggarai, ongeveer een half uur roeiens boven
den mond aan den linkeroever van de gelijknamige rivier gelegen; Rioeng, aan de gelijkn.
baai, een echt zeerooversnest, werd in 1858 verbrand, doch is sedert weer opgebouwd; Maoemere en Ggliting, aan de gelijkn. baai. Maoemore,
ook wel Klein-Sikka genoemd, waar reeds voor
een 300 j. de Dominikanen werkzaam waren,
on thans een Controleur B. B. en een station der
Katholieke missie geve3tigd zijn, bestaat uit
een vereeniging van vier kaTrapongs. In de buurt
worden veel tamarindeboomen geteeld, wier
vrucht aan Makassaarsche handelaren wordt verkocht ; deze handel verplaatst zich mar Gaffing,
een Boegineesche volksplanting met J 200
zielen, die van handel en vischvangst bestaan;
Posto, oorsponkelijk door de Portugeezen aangelegd, beheerschte de 2 K. M.breede Floresstraat. Bij het verdrag van Lissabon (20 April
1859) gingen de Portugeesche bezittingen op
Flores (Sikka, Paga, Larantoeka) aan Nederland over en werd to Posto een fort gesticht,
welks bezetting echter in 1868 werd opgeheven . ,
het fort is thans geslecht, terwijl de plaats nu
Larantoeka heet ; de Katholieke missie ontwikkelt hier een groote werkzaamheid, zich ter
plaatse openbarende door kerken en inrichtingen
van onderwijs voor 150 jonge Inlanders. Larantoeka neemt ook een bijzondere plaats in door
het in 1879 gestichte klooster van Franciskaner
nonnen, die Initndsche vrouwen opleiden. Op
de Z.kust zijn de voornaamste plaatsen Sikka,
dat reeds in de 16e eeuw al -3 een station van de
missie der Dominikanen vermeldt wordt en
thans nog een Katholieke kerk bezit, en, van
veel meer behng, ktdeh, (zie aid. en beneden
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onder geschiedenis)- vroeger bestaande uit een
vereeniging van 20 kampongs.
Over het algemeen kan men zeggen, dat, sedert
in 1907 de daadwerkelijke pacificatie van het
eiland Flores werd begonnen, het eiland op merkwaardicre .wijze is vooruitgegaan en zich heeft
gevormd tot een der meest belovende afdeelingen
van het gewest Timor en Ond.
Be v olkin g. Het eiland Flores lig,t in het
gebied, waar Maleiers (in uitgebreiden zin) en
Papoea's zich vermengd hebben. Naarmate men
op het eiland van West naar Oost voortschrijdt,
nemen de Papoea-kenmerken toe.
De verschillende stammen worden in hoofdzaak genoemd naar hun woonplaatsen. Voor
een groot deel zijn de oorspronkelijlie, den heiden,schen godsdienst belijdende bewoners, thans
naar de binnenlanden teruggedrongen. Behalve
hen vindt men op Flores Bimaneezen, Makassaren, Boegineezen, Soloreezen, Soembawareezen
en Soembaneezen en hun afstammelingen. In
Todo (Manggarai) vindt men kolonisten, die,
naar beweerd wordt, van Minangkabauschen
oorsprong zouden zijn. De bewoners van de
kuststreek bij Endeh leiden hun afkomst of van
op de kust gelande schipbreukelingen uit Mkdjapait (Java) van Chineeschen oorsprong. De
bewoners der Solor-eilanden, die zich op Oost- en.
Zuid-Flores hebben gevestigd, zijn stark vermengd met lieden uit Portugeesch Timor af.

komstig.
De kleeding der mannen in het Weston is
scherp onderscheiden van de mannenkleeding
in het Oosten: hoe verder Oostelijk men komt,
hoe minder kleeren er worden ,gedragen. De
vrouwen dragon een groote eigengeweven sarong,
die met een tip over den arm gedragen clan wel
boven de borsten of op een der schouders wordt
vastgeknoopt. In het binnenland — speciaal
Ngada — naaien de vrouwen de sarong aan het
boveneind gedeeltelijk dicht, met openingen
voor hoofd en arraen; zij zitten daardoor als in
een zak, die langs de schouders tot de knie valt.
Het haar dragon mannen on vrouwen in het
Oostelijk gedeelte op dezelfde wijze, in het Westelijk deal (vanaf Endeh) dragon de vrouwen het
Naar in een wrong op het achterhoofd. Priraitieve vingerringen, grove arm- on beenbanden,
van goud, zilver, koper, tin, naar het Oosten
meer van ivoor, been of geslepen schelp on in
de oorlellen bij de vrouwen knoppen van hetzelfde rnateriaal, clan wel van koraal of versierde
barnboestaafjes behooren verder tot het toilet.
Ook gouden voorwerpen worden als sieraad gedragen, n.l. gouden staafjes, gouden oorhangers
voor vrouwen, en gouden halskettingen voor
mannen; als grondstof gebruikt men de hier
nog veel in omloop zijnde gouden ponden of
sovereigns. Mannen en vrouwen, jong en oud
dragon vooral in Oost-Flores halskettingen,
liefst van oude kralen (zie MOETISALAH).
Het spreekt van zelf ait de meerdere aanraking
met vreemden en de invloed der missie er toe
leiden Oat de bevolking zich meer en meer het
lichaam gaat bedekken.
Voedsel. Over het geheel is men, behalve bij
feesten, in zijn eten matig. Gekookte, gepofte of
geroosterde djagoeng is het hoofdvoedsel to noe,
men, gemengd met, eventucel vercangen door
rijst, waar de cultuur hiervan slagen wil, hetgeen
vooral in het Weston meer het geval Vleesch
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wordt weinig genuttigd en meestal alleen bij
feesten.
De ligging en inrichting der kampongs houdt
zoowel verband met de meerdere of mindere
veiligheid van de streek als in het algemeen, met
de terreingesteldheicl. De meeste binnenlandsche
kampongs vindt men op de bergtoppen en op de
hoogste punten der bergruggen. Waar Europeesche invloed zich langduriger deed gevoelen,
treft men de kampongs ook aan in de vlakte
en aan den voet van een heuvel. De huizen nemen in aantal toe, doch in grootte af, naarmate
men in de vlakte komt. Zelden bestaat een bergkampong uit weer clan. 20 huizen, veelal slechts
uit een woonhuis. Men woont op de bergen dan
ook zeer verspreid. De verschillende gebouwen
zijn ordeloos gelegen om een ellipsvormig, ook
wel een langwerpig rechthoekig kaal dorpsplein,
in het midden waarvan een waringin, tamarinds
of andere groote boom. In Manggarai vindt men
bier en op meerdere plaatsen op het pleintje
hoopen groote en platte steenen, verraoedelijk
tot het opwerpen van borstweringen. Is het
dorp een sta mdorp, dan vindt men hier in het
midden een laag, cirkelvormig platform met
houten offerpaal, het graf van den staravader,
waarbij de feesten gegeven worden. De kampongs der Ngadaneezen zijn gebouwd om eon
zuiver rechthoekig binnenplein, in geaccidenteerd terrein uit verschillende terrassen bestaande, met een breedte van 20 h. 40 M., een lengte
van 30 k 150 M. De huizen, 20 tot 80 in getal,
staan vlak naast elkaar langs de vier zijden van
het dorpsplein, meest taraelijk juist in de rooilijn, en daar bovendien het binnenplein zorgvuldig wordt schoongehouden, maakt een Ngadaneesche kampong een inclruk van orde en netheid. De woonhuizen zijn in Manggarai kegelvormig one een hoofdstijl gebouwd, en erg groot.
Meerburg geeft als afraetingen 9 NT. hoog, 12
tot 20 M. lang on 10 tot 12 M. breed. Van den
nok van het hooge dak, die voorzien is van een
versiering in den vorm van een bezem of karbouwengewei, loopt het atap- of bamboe-dak,
wellicht met het oog op de koude, door tot op
den bamboo- of planken vloer, welke rust op
Eggers die op een halven of een meter hoogte
tegen de dakstijlen zijn aangebracht. De binnenruinate is verdeeld in een gang met daarop uitloopende kamertjes, ieder voor een gezin, terwijl
de ongehuwde mannen en do vreemdelingen in
de uiteinden van den gang huizen. Naar het
Oosten toe worden de huizen kleiner, hebben een
onverdeelde binnenruimte en worden door slechts
een of weinig gezinnen bewoond. In Endeh zijn
de huizen vierkant van vorm en vaak zelfs mina,
goed en gezond gebouwd, met de stijlen op groote
platte steenen. In Ngada staan de woningen op
palen of bamboe's ± 2 M. boven den grond, en
hebben opstaande wanders van slechts ± 1.5 M.
Daarboven verheft zich een zeer hoog dak, bestaande' uit een netwerk van bamboelatten, met
alang-alang gedekt; behalve langs den voorkant
van het huis loopen de overhangende zijden van
het dak tot ter hoogte van den vloer naar boneden door. Vaak hebben eenige naast elkaar liggende huizen een doorloopende buitengalerij.
De Ngadanees maakt veel werk van zijn
mooning en versiert die vaak op verschillende
plaatsen met houtsnijwerk; behalve de kleine
en de baraboehuizen wordt ieder huis genoemd

naar een der voorouders. In de huizen wonen
slechts een of twee gezinnen; men slaapt in het
binnenhuis, waar in den kouden tijd altijd een
vuur brandt, en vertoeft daags in do voorgalerij.
Rechten op den grond. In nagenoeg de geheele
afdeeling Flores berust het beschikkingsrecht
(zie ald.) bij de gemeenschap (stam of geslacht),
vertegenwoordigd door den toean tanah. Echter
begint in sommige streken dit rechtsbegrip to
verflauwen, terwijl ook langzamerhand de kampong of het landschap in de plaats der geneologische gemeenschappen treedt. De toean tanah
is veelal de afstamraeling van den eersten
hoofdontginner. Hij vormt als hoofdofferaar den
verbindingschakel tusschen de levenden er den
geeft der aarde of de zielen der gestorven voorvaderen.
In Manggarai wijst de toean tanah telken jare
de voor den ladang-aanleg to bewerken strook
gronds aan, die dan van uit een centrum gazamenlijk door alle kampongbewoners wordt
schoongemaakt en, spinnewebachtig in vakken
verdeeld, ter bewerking gegeven.
In de Ngadastreken der onderafdeeling Ngada
kent men alleen erfelijk individueel bezitrecht
var het individu, daarboven echter geer hoogheidsrecht van de gemeenschap en even min
een recht van de gemeenschap op onontgonnen
grond. her kan ieder vreemd,eling door ontginning van woesten grond, waartoe hij naar
eigen verkiezing vrijelijk en koteloos kan overgaan, erfelijk individueel bezitsrecht verkrijgen.
Ontginn•ng van den hoot- en boschproducten.voorraad op woesten grond staat in de Ngadastreken een ieder vrij en het weiderecht op
woesten grond is tevers bier onbeperkt.
Het huwelijic, dat voor zoover bekend op
patriarchalen grondslag gevestigd is, is duur en
vereischt tal ven plichtplegingen. Het meisje is
Diet vrij in haar keus; wil het meisje niet,
de vader wel, dan moet het huwelijk doorpan. Weduwen echter zijn vrij in haar keus.
Polygamie is zeldzaam ; een enkele maal komt
zij op Solor voor; de eerste vrouw is dan altijd.
de hoofdvrouw. De huwelijkstrouw is groot,
doch hoe geringer de bruidschat, hoe losser de
huwelijksband, en bij den kleinen man volgt om
de geringste aanleiding een scheiding. De band
tusschen ouders en kinderen is los.De oraslag bij
een begrafenis is afhankelijk van ouderdora
en aanzien van den overledene. Meestal worden de lijken ongekist, gewikkeld in linnen
(sours wat vodden) of in een mat begraven; in
Manggarai (met uitzondering van Todo) en
Ngada in zittende houding met opgetrokken
knieen ; in eerstgeroenade streek echter in een
uitgeholden boomstam als kist. In Ngada worden alleen zij, die een natuurlijken dood zijn gestorven, binnen de kampong begraven en wel in
een J 2 M. diepen cirkelvormigen put van onveer 1 M. middellijn. Zij, die een geweldcladigen,
dood gestorven zijn, worden buiten de kampong,
maar dicht in de nabijheid, begraven; echter
niet in hurkende houding, maar gestrekt, met
de linkerhand boven het hoofd. In Larantoeka
worden de lijken aan den voet van hooge
boomen of in huis begraven. In somnaige streken van Midden-Flores worden de lijken niet.
begraven, doch op een stellage geabandonneerd.
Op Solor plaatst men op het graf de kom, waar-
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uit de overledene gewoon was te eten, na haar
te hebben gebroken.
De voornaamste feesten van algemeenen aard
zijn de plant- en oogsfeesten, die worden ingeleid door een bezoek aan en offers op de velden,
waarna in de kampong het feast met spel, dranken eetgenot wordt voortgezet. Voor den Ngadanoes bestaat slechts eon algeraeen jaarlijksch
feast, dat telkens op een vastgestelden datum ge vierd wordt, n.l. hist lanclbouwfeest, dat om.streeks Februari valt, en dus geen plant- of
oogstfeest genoemd kan worden. Zijn grootste
feast is echter dat, gevierd bij de inwijding van
een nieuw huis. Algenaeen wordt door vrouwen
en mannen een dans beoefend, . bestaande uit
schuivende passen en wendingen, welke dans
to fanatieker wordt als er bij wordt gezongen.
De zang wordt in Manggagarai alleen door de
mannen, in Endeh juist door de vrouwen beoefend; de laatsten hebben in het maken van
pantoens een groote virtuositeit.
Godsdienst. Het meerendeel der - bewoners van
het binnenland van Flores is heiden, terwijl de
kustbewoners meestal Mohammedaan of Christen zijn. Het aantal Christenen bedroeg in 1916
± 30 000, het aantal Mohammedanen J 33 000.
Mohammedanen vindt men vooral in Manggarai,
Endeh en in mindere mate op de Soloreilanden.
Er waren bij de komst van den Islam reeds
Christenen in Endeh, door de Portugeezen bekeerde Reidenen„ en nog lang na het vertrek (in
ongeveer 1650) van de Portugeezen. n.l. tot in
de zeventiger jaren der vorige eeuw, werd aldaar door enkele bewoners een aantal Roorasche
plechtigheden geregeld gevierd. Algeraeen wordt
bij de Heidenen aangenomen een mannelijke
geest (in) den hemel en een vrouwelijke (in) de
aarde, die over leven en dood beschikken, maar
als to hoog verheven minder worden vereerd dan
de andere geesten. Maar vooral worden de geesten
der voorouders vereerd, die naar de algemeene
voorstelling in den vorm van slangen e.a. schuwe
dieren (daarom wil men op de Soloreilanden geen
krokodilleneieren verzamelen) in groote boomen,
bergen, rotsen on rivieren wonen of rondzweven
nabij de plaatsen, waar die voorouders worden
begraven. In elks groote kampong heeft men een
offerpaal, of offertafel. In het Oostelijk ged,eelte
staat daze in een huisje; dat huisje is het grootste
in de kampong waar de toean tanah woont.
Bij de vooroudervereering maakt men in Ngada onderscheid tusschen de geesten van pas overledenen, on die van personen, welke tot de stamvaders of voorouders gerekend worden; de vereering der laatsten is van moor omvattenden
aard, en hangt samen met do maatschappe
lijke indeeling der Ngadaneezen, die geheel op
genealogischen grond,slag berust. Als zinnebeeld van den mannelijke voorouder richt men
een nadoe op, een zware, dikwijls fraai bewerkte
paal, net een kegelvormig, beneden wijd uitloopend dak, sours van boven met een nabootsing van een gewapenclen man in stroo voorzien;
rood den voet liggen vele platte steenen. Als
symbool van een der vrouwelijke voorouders
wordt de baka gebouwd, een huisje van het gewone model, maar meest zonder galerijen, en
vaak van fraai besneden planken vervaardigd.
De nadoe dient behalve voor de offers tevens
als offerpaal der karbouwen, met welker blood hij
telkens besmeerd wordt, terwijl in de baka bij
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feesten de voornaamste laden van het geslacht
plaats nemen.
De verschillende staramen worden bestuurd
door oudsten of faxnieliehoofden. In het algeraeen
vindt men in Oost-Flores en hier en daar op de
Soloreil. in elk gehucht, hoe klein ook, 4 oudsten, voorgangers bij alle godsdienstige en maatschappelijke plechtigheden : le. den toewan
tanah, bij wien moeilijkheden over den grond
worden voorgebracht; 2e. den uitvoerder der
genomen beslissingen of boodschaplooper; 3e.
den adviseur in rechtszaken. en 4e. den rechter
van wiens woord de eindbeslissing afhankelijk
is. Het Europeesch bestuur heeft veelal den
toean tanah op den voorgrond geschoven en
hem als het eenig hoofd, de andere aanzienlijken
als bijloopers beschouwd.
Aaneensluiting van gehuchten leidde tot de
vorming van districten of landschappen. De
kamponghooNen staan dan rechtstreeks onder
het landschapshoofd of indirect als zich fedoraties van kampongs — districten of kapitanschappen genoemd — hebben gevormd. Hoe dan
ook, de karaponghoofdev blijven de eigenlijke
machthebbers. De landschapshoofden dragon, den
titel van radja.
In het maatschtppelijk meer ontwikkelde
Endeh onderscheidt men de bevolking in drie
stanclen: adel, middenstand, en kleinen man.
De adellijken dragen een kris en zullen zich nergens vertoonen zonder volgeling, welke volgeling
bovendien gewapend is, wanneer zij zich eenigszins veraf begeven; een ambacht uitoefenen is
hun to min.
Bij de Ngadaneezen onderscheidt men slechts
twee standen : de ata kai = oudere menschen,
rechtstreeksche afstammelingen van het oorspronkelijk stamhoofd of zijn medestichters, en
de ata kisa = midden-menschen, de gewone
vrije lieden; vroeger had men nog de ata hob =
slaven.
De rechtspraak word vroeger uitgeoefend door
de hoofden, vaak met gebruikmaking van godsoordeelen, die niet zelden met den dood van
beide partijen eindigden. De zelfbestuursrechtspraak wordt thans overal volgens vaste regelen
onder biding van de bestuursambtenaren uitgeoefend.
G e s c hie d e n i s. Uit oude beschrijvingen
blijkt dat Flores vroeger cijnsbaar was aan vorsten op het eiland Celebes, terwijl het eiland
Solor en verder oostwaarts gelegen eilanden
schatplichtig waren aan den sultan van Ternate.
In September 1618 werd met Hellij Chillij Partanij on de edelen van Solor een verdrag gesloten,
waarbij het Nederland.sche oppergezag word
erkend. Dit verdrag word den 22sten Januari
1646 hernieuwd. De betrekkingen met die streken waren meestal van on,aangenamen aard,
wegens de vele zeerooverijen der kustbewoners;
tot in het midden der vorige eeuw was zulks het
geval, terwijl de Portugeezen aanspraak maakten
op Larantoeka en de Soloreilanden. Hieraan word
een eind gemaakt door een verdrag met Portugal,
waarbij dit zijn rechten op de landschappen
Larantoeka, Sikka en Paga, Adonara (Woere)
en Solor (Pamangkajoe) aan Nederland afstoncl.
Alhoewel dit verdrag eerst in 1859 (Ind. Stb.
1860 no. 101) word geratificeerd, waren de be zittingen reeds sedert 1851 in ooze handen.
De geheele periods vanaf de overname der
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FOEJA. Zie WOEJANG.
FOELIE. Zie NOTEMUSKAAT.
FOENICULUM VULGARE L. Zie ADAS.
FORT DE KOCK. Hoofdplaats der vroegere

bezittingen tot het begin van de 20e eeuw . werd
op Flores gekenmerkt door tal van inlandsche
oorlogjes, door shvenhandel en zee- en strandroof. Vooral waren Oost-Flores en de Soloreilanden het gebied der nooit eindigende inlandsehe oorlogjes, Larantoeka op Flores en Adonara
traden daarbij vooral op den voorgrond; en ook
op de Soloreilanden was, niettegenstaande onze
langdurige vestiging, de toestand zeer onbevredigend en hij bleef dit tengevolge van onze politiek van onthouding.
In 1890 hadden militaire expedities naar Midden Flores phats, tot dekking van mijnbouwkundige onderzoekingen naar tin, doch ze leidden
niet tot het beoogde doel.
In 1902 echter kwam er kentering in onze politiek met het optreden van resident Heckler.
Deze manifesteerde zich het eerst in Larantoeka
waar de radja zeer aanmatigend optrad. In 1905
werd de radja gevangen genomen, van zijn radjaschap vervallen verklaard en verbannen, terwijl een lid van zijn geslacht waarnemend bestuurder werd. In 1912 is een zoon van den
balling dezen opgevolgd.
Ook op de Solor-eilanden was veelvuldig gewapend optreden van militairen en politie noodig,
hetgeen tengevolge had dat de toestanden op
Solor, Adonara en Lomblem thans als geconsolideerd mogen worden beschouwd.
In Juli 1907 liep het bergvolk de plaats Endeh
of en verbrandde doze; in October U. a. v. werd
een nieuwe aanval gedaan. Daar de troepenmacht, in het gewest aanwezig, onvoldoende
werd geacht om deze euveldaad to bestraffen,
kwam een compagnie marechaussee onder kapitein Christoffel naar Flores over. Als een wervelwind vloog Christoffel tusschen 9 Augustus 1907
en 1 Maart 1908 het zoo weinig bekende binnenland door, van Oost naar West, van Noord naar
Zuid, alles nederwerpend wat zich verzette, ook
in de streek waar de tin-expeditie echec geleden
had, daarmede het sprookje van de ontoegankeiijkheid der inlandsche schuilplaatsen aantoonend. Endeh werd herbouwd en de registratie
en ontwapening werden aangevangen met z. v. m.
gelijktijdige belastingheffing en aanleg on verbetering van wegen.
Op Flores kornen belasting- en heerendienstopstootjes van localen aard nu en clan nog voor;
de tot dusver aan tucht niet gewende bevolking
past zich slechts noode aan de nieuwe orde van
zaken aan. Verbetering is echter allerwege to
bespeuren on de politieke toestand mag thans
over het algem.een gunstig worden genoemd.
FLORES - STRAAT, tusschen de O.kust van
Flores en de eilanden Solor on Adonara ; de
Noord-ingang beet het Nauw van Larantoeka,
de Zuid-ingang Straat Lowetobi (Lobetobi).
FLORES - ZEE beN. Soembawa en Flores en
afgesloten door de Paternoster- en de Postiljoneilanden en door de eilanden Z.O. van Saleier,
is een moor clan 5000 M. chop bekken, dat door de
betrekkelijk weinig diepe straten Sape, Linta en
Molo, tusschen Soembawa on Flo-es, in vex.- bindgstameIchnOa.

FLYRIVIER. Vormt voor een klein gedeelte de
grens van de Nederlancl -sche met de Britsche
bezittingen op Nieuw-Guinea. (Ind. Stb. 1895
no. 220). Zij vindt haar oorsprong dicht bij de
grens tusschen Britsch en Duitsch N.-Guinea en
nsondt met een groote delta uit in de Papoeagolf,

Residentie Padangsche Bovenlanden op Sumatra, gelegen op het plateau van Agam, aan den
oastelijken rand van het bekende Karbouwengat
(zie daarvoor OUD AGAM), in de onmiddellijke nabijheid van Marapi on Singgalang. Door
de hooge ligging van 900 M. boven den zeespiegel heeft Fort de Kock het klimaat van een
Zuid-Europeeschen zomer, met heerlijk koele
nachten. De gemiddelde temperatuur is er 21° C.
Door weersinvloeden kan in enkele uren de
temperatuur aanmerkelijk afneraen, waardoor
het er wel eons guur is als op een Hollandschen
herfstdag. De gemidd. jaarlijksehe regenval
er 2336 m.M. ; het regent er juist voldoende voor
de teelt van allerlei Europeesche bloemen in
den vollen grond.
Het fort De Kock, eerst Sterrenschans geheeten, werd in November 1825 op den Boekit
Tinggi, een heuvel aan den 0.1ijken rand van_het
Karbouwengat, opgeworpen door den kapitein
Bauer, nadat hij bij Soengai Landir, (ten W. van
het Karbouwengat) een afd. Padri's had verslagen. Dit fort werd de hoofdpl. der residentie
Pad. Bovenlanden en de zetel van den Resident;
bij de gew. reorganisa tie van 1913 is de residentie
opgeheven. De hoofdpl, is bij de Inlanders
Boekit Tinggi blijven heeten. Fort de Kock is
bekend door de Woen -sdag- en Zaterdagmarkten,
welke op de fraaie passer worden gehouden;
seclert 1906 zijn bier ruim.e markt-, visch- en
vleeschhallen gebouwd, alle het eigendom der
bevolking van de nagari's in Oud Agam. Fort
de Kock ligt aan den „grooten pastwee, den
eersten grooten transport-weg, van Padang naar
Pajo Koem.boeh, dien het Nederhndsch bestuur
liet aanleggen. Talrijke goede wegen verbinden
de voornaameste nagari's in Oud Agam met elkaar
on met de hoofdphats.
De alhier gehouden jaarmarkten (Pakan Malam) droegen veel bij tot meerdere bekendheid
van de producten van het land on tot bevordering van industrie on huisvlijt. Een leiding voorziet de stad van holder bronwater van Soengai
Tanang aan den voet van den Singgalang, waar
in 1906 een groot zwembad werd aangelegd.
Er zijn to Fort de Kock een Europeesche school,
een Kweekschool voor Inl. onderwijzers, een
Holl. Maleische school, on eenige Gouv. lagere
scholen voor Inlanders. De 'Dilates telde in
1915: 315 Europeanen, 650 Vreemde Oosterlingen on ± 1550 Inlanders. (Zie verder OUD
AGAM).
FORT DU BUS. Naam van de versterking,
waarin de eerste Nederlandsche nederzetting op
Nieuw-Guinea was gelegerd. Ze werd opgericht
in 1828 en was gelegen bij Lobo aan de Tritonbaai
op de Zuidwestkust van het eiland op 3° 43' 30"
Z.B. en 134° 15' 41" O.L. Die nederzetting geschiedde om tegenover de andere Europeesche
mogendheden feitelijk het bezitsrecht to toonen
op het westelijk deal van Guinea. De treurige lotgevallen van de bezetting van het Fort du Bus
zijn uitvoerig beschreven in A. Haga, Nederlandsch Nieuw-Guinea, 1884. Deal II.
FORT VAN DER CAPELLEN. Onderafd. der
afd. Tanah Datar, res. Sumatra's Westkust,
met gelijknarnige hoofdpl. (Inl. naam Batoe

FORT VAN DER CAPELLEN—FRYKENIUS (SIMONHENDRIK).
Sangkar), standpl. van een Controleur b/h B.B.
Zij omvat het eigenlijke Tama Datar, „de bakermat der Minangkabauers", de landstreek ten
Z.O. van den Merapi, het stroomgebied der Oensbi,
lin-rivier, speciaal van haar linker-zijtakken de
Bangkawas en de Selo. Aan den voet van den
Goenoeng Bongsoe leefden bij Batoe Patah de
vorsten van Pagar Roejoeng; de nazaten van
de Hindoesche vorsten, die daar regeerden en
van wier aanwezigheid op cue plaats en in den
onstrek tal van bewijzen zijn overgebleven in
den vorm van versierde en beschreven steenen.
Men vindt die to Pagar Roejoeng, Tandjoeng,
Pariangan, Limo Kaoem, Boekit Goembak,
Ponggongan, Batoe Bapahat en Soeroaso.
De Marapi beheerscht geheel daze landstreek,
die door haar zeer geaccidenteerd terrein slechts
tegen overmatig hooge kosten door een spoorlijn aan het net van Sum. Westk. verbonden kan
worden. Met 1 Mei 1915 werd echter een Gouvernem.ents autobusdienst in de Padangsche bovenlanden ingesteld, welke ook de onderafdeeling
Fort van der Capellen aansluiting aan bedoeld
spoorwegnet verschafte. Het eigenlijke Tanah
Datar is slechts vruchtbaar waar het terrein uit
verweerde vulkanische producten bestaat; de
irrigatie laat nog to wenschen over, doch getracht wordt hierin te voorzien door de Selo
op to stuwen en het water of te leiden, zooals in
het klein reeds door de Hindoe's werd gedaan
bij Batoe Bapahat (zie aldaar).
Fort van der Capellen, dat op een hoogte van
461 M. ligt, heeft een aangenaam klimaat, de
nachten zijn koel, de gemidd. jaarlijksche regenval bedraagt 1639 re..M'.; in het midden van het
jaar heerschen krachtige valwinden, waarschijnlijk als gevolg van de ligging ten opzichte van
den Marapi. De onderafd. is doorsneden door
goede wegen.
Een bekend goed uitvoer-product is de cassia;
de beste dezer Sumatra-kaneel levert Andalas,
tegen de helling van den Marapalam, op den weg
naar Lintau. Bij de gew. reorg. van 1913 (Ind.
Stb. 321) is de onderafd. verdeeld in de districten.
Pariangan, Soeroaso, Soengai Tarap en Lintau.
Donderdags wordt op de fraaie pasar (ijzeren
hallen) een zeer drukke markt gehouden; een
waterleiding is in aanleg. Na Fort van der Capelde voornaamste plaatsen in de districten
len
Pariangan, Soeroaso en Soengai Tarap: Simawang aan den O.lijken oever van het Singkarakraeer, Pariangan (zie aldaar), Simaboer Soengai,
Djamboe, Parambahan, Tabat, Limo Kaoem,
Goeroen, Soengai Tarap, Tandjoeng Alara, Salimpaoeng (zie aldaar), Rau Rau (markt, blikslagerij, ook door vrouwen beoefend), Koemango
(markt; bakermat der Minangk. marskramers),
Soemanik, Soengajang en Tandjoeng (belangrijke pasars), 1Viinangkabau, Rambatan, Soeroaso (zie aldaar). Voor het district Lintau, zie
LINTAU en BOEO.
FOSSO. Feesten ter eere van de geesten door
de heidenen van de Min.ahasa en elders gegeven.
Voor bijzonderheden zie MINAHASA.
FRAMBOESIA TROPICA is een, in de tropen
endemisch voorkomende, slepend verloopende,
algem.een besrnettelijke ziekte, die overentbaar
is van de eene persoon op de andere, zich kenmerkt door het optreden van eigenaardige knobbels op de huid, en veroorzaakt wordt door een
specifiek mikro-organisme, de door Castellani
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in 1905 ontdekte 8pirochaete pertenui8 8. pallidula. Volgen3 Kayser komt in onze kolonian framboesia meer voor bij Inlanders dan bij Chineezen,
en onder de inlandsche lijders sneer bij kinderen
dan bij volwassen personen.
FRANCIS (EMANUEL). Geb. 1798 uit Engel.
sche ouders te Alape bij Cochin (kust van Malabar), trad hij vroegtijdig in Britschen zeedienst,
was daarna in dienst bij het Engelsche bestuur
te Bantam, later in Nederlandschen dienst, 'ook
in tal van hooge betrekkingen zoowel op de
Buitenbezittingen als op Java (res. v. Sumatra's
W.kust, ress. van Rembang en Madioen, Com.raissaris voor Menado). Van 1851-1863 was hij
president der Javasche bank. Overl. 1880 to
Delft. Van zijn hand zagen het licht o.a. de belangrijke „Herinneringen uit den levensloop van
een Indisch ambtenaar", 3 dln., Bat. 1856 en „De
Regeeringsbeginselen van Ned.-India, getoetst
aan de behoefte van Moederland en Kol."
Leiden 1864.

FRANSCIIEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL (DE). Zie het art. in de groote Encycl. van
Ned.-Indie .

FRANSEN VAN DE PUTTE.

Zie PUTTE

(FRANSEN VAN DE).

FREDERIK HENDRIK -EILAND. Zuidwesthook van Nieuw-Guinea, door een breeden zeearm — Moeli of Prinses Marianne-straat geheeten — van het overige eiland gescheiden en door
de Bensbachkreek van het eiland Komoran of
Silam. Door de bevolking wordt het Dolak genaarad. Aan do zeezijde is het eiland onvruchtbaar en schaars bevolkt; nabij de Moeli worden
vele kampanas en nederzettingen aangetroffen.

FRIEDERICH (RUDOLPH HERMANN THEODOR), gob. 1817 to Coblentz. Hij had zich aan
de hoogescholen to Berlijn en Bonn in de Semitische talon, doch ook in het Sanskrit geoefend.
Ten einde in den. Ind. Archipel zijn studien voort
to zetten, nam hij dienst to Harderwijk, on vertrok 1844 als sergeant naar Indie. alwaar hij
door bemoeiing van het Bataviaasch Genootschap bij het leger voor m.emorie word gevoerd
en als adjunct-bibliothecaris bij het Genootschap aangesteld werd. Hij verliet het lager in
1851. Het Genootschap belastte hem met verschillende zendingen over Java en naar Bali;
vooral de laatste zending leverde gewichtige
resultaten op, evenals zijn reizen over Java en
Sumatra in opdracht van de Regeering. Hij
overleed in 1875. Het door hem bijeengebrachte
materiaal, in het Museum van het Bat. Gen. v. K.
en W. bewaard, heeft reeds tot zeer belangrijke
studien aanleiding gegeven. Hij gaf een aantal
studien uit, vooral in het Tijdschr. v. h. Batay.
Gen. over. Hindoe-oudheden on -inscripties.

FROMBERG (Dr. PIETER FREDERIK HENDRIK). Geb. 1811 to Amsterdam. Als agricultuur-chemicus der Indische regeering naar Java
gezonden, richtte hij to Buitenzorg een landbouw-scheikundig laboratorium in on deed in
den hem aa.ngewezen werkkring tal van onderzoekingen, waarvan hij de resultaten in druk
deed verschijnen. Overl. to Buitenzorg in 1858.
FRYKENIUS (SIMON HENDRIK). Geb. to
Wijk bij Duurstede 1747. In 1791 werd hij met
Mr. Nederburgh, Alting en Van Stockum benoemd tot Commissaris-generaal over alle Compagnie's bezittingen in Indie en van de Kaap
de Goede Hoop, en tot commandant en chef van
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FRYKENIUS (SIMON HENDRIK)—GAJO'S.

's Lands en Compagnie's navale macht in Indie.
In Nov. 1793 te Batavia aangekomen, aanvaardde de commissie spoedig hare taak ; weldra kwam
Nederburgh echter geheel onder den invloed der
toen te Batavia overheerschende familieregeering

van Alting en Siberg, en Frykenius was niet
krachtig genoeg om zich daartegen met good
gevolg to verzetten. Reeds in. Dec. 1795 verzocht hij zijn ontslag; voordat hij dit echter verkreeg, overleed hij in 1797 to Batavia.

G.
GAAI. Zie KRAAI.
GAANE. Ternataansch district, beslaande het
zuidelijke schiereiland van Halmahera bezuiden
de rechte lijn getrokken van kaap Dehe Podo,
op de westkust, naar Foja, op de oostkust. Deze
lijn is tevens de grens tusschen Ternataansch en
Tidoreeseh gebied en werd 27 October 1814 bij
contract tusschen beide sultans vastgesteld.
GABAH. Zie RIJST.
GABA - GABA. Hoofdnerven der bladeren van
den Sago-palm, die door stevigheid uitmunten
en gebruikt worden voor het vervaardigen van
wanden, zolders, soms ook van vloeren.
GABOES (MAL.). Zie ALSTONIA.
GADELE (JA.v.). Zie GLYCINE.
GADIS. Zie BATANG GADIS.
GADJAH (Olifant). Hoogste top van den G.
Salak op de grens van Buitenzorg en de Preanger-regentschappen, 2250 M. hoog.
GADOENG. Zie DIOSCOREA.
GADOENG SABRANG en GADOENG TJINA
(3Av., mAL.). Zie SMILAX CHINA.
GAFFRON (HEINRICH VON). Geb. to Grebel
(Pruisen), in 1813, overl. to Sindanglaja 1880.
Vertrok in 1839 als fuselier naar Indie, maar
maakte later carriere bij het Binnenl. Best.
Van 1860 tot 1868 was hij Ass. resident van
Billiton. Zijn geschriften, gepubliceerd in het
Natuurk. T. v. N. -I. betreffen vooral het voorkomen van ertsen. in Borneo; ook elders vindt
men van hem nog beschrijvingen on kaarten.
GAGA (GAGA). Zie RIJST.
GAJAM. Hoofdplaats van het district Sapoedi,
contr. afd. Kan.gean, afd. en regentschap Soemenep, res. Madoera, op het eiland Sapoedi.
GAJO LAND, Landbeschrijving. Het
Gajoland omvat het central° bergland van den
N. Barisan. Naar alle zijden wordt het afgesloten
door een Breeden gordel van door oerwoud bedekt hooggebergte, waarachter zich naar het
W., N en 0. de Atjehsche berg- en laaglanden
uitstrekken tot aan den Oceaan. Brie geweldige
bergketenen strekken. zich 0.—W. over het
landschap uit en ommuren dit niet slechts naar
buiten, doch zonderen ook daarbinnen vier
scherp van elkaar gescheiden gebiedsdeelen af,
t. w.: 1. Laut, d. i. het m.eergebied rond de Laut
Tawar (een meer 16 K.M. Lang, 4 b, 5 K.M. breed,
gelegen op 1205 M. hoogte), omvattend de N.
keten. 2. Dorot (met Samar Kilang), besloten
tusschen de N en de Centrale keten, en uitmakend het dal van de Woih ni Diem& of Djambo Aje. 3. Gajo Loeos of Tanjo, een breede 9001000 M. hooge inzinking tusschen de middelste
en de Z. keten, omvattend het boven-stroomgebied van de Triparivier. 4. Serbodjadi, dat in
het N.O. ligt aangevlijd tegen het hooggebergte,
en een deel omvat van het boven-stroomgebied
van de Peureulaa rivier.
Be v o 1 k i n g. De bevolking van bovenge-

noemde vier landschappen bedraagt 50.000 a
60.000 zielen, waarvan ± de helft Gajo Loeiis
toekomt, Daarop volgt Laut, dan Dorot, terwijl
Serbodjadi met 2457 zielen, w.o. 746 volwassen
mannen, het minst bevolkt is. Zie verder het
art. GAJO'S
Geschiedeni s. Na het uitbreken van den
Atjehoorlog vond de verzetspartij geldelijken
on vaak ook daadwerkelijken steun nit het Gajoland; de Sultan van Atjeh vluchtte er heen, en
bij den tocht van majoor van Daalen door het
Meergebied en in Dorot (1901) was de houding
der bevolking vijandig. Later word de verhouding beter, en in 1903 werd begonnen met
den aanleg van den grooten Gajo-wog, 105 K.M.
lang en 6 M. breed, van Bireuen in Peusangan
naar Takengon aan de Laut Tawar.
In 1904 geschiedde de groote Gajotocht, Begin
Febr. trok overste Van Daalen met 10 brigades
marechaussee via Bireuen naar het Meergebied.
Daar en in DOrot werd gepatrouilleerd, waardoor
vele starnhoofden zich meldden. Den 29en ging
het via Djagong en Kla naar Gajo Loeos waar
de tegenstand zoo hevig was, dat de kampongs
in bloedige gevechten genomen raoesten worden.
Den 4en Juni verliet de colonne het Gajoland
voor het aangrenzende Alasgebied. De toestand
bleef echter nog geruimen tijd zeer onbevredigencl
on word eerst beter met den dood der voornaamste leiders in 1910 en 1911; in 1913 kon
het verzet als geeindigd beschouwd worden
De bestuursregeling, zooals die in 1905 word
vastgesteld, word sedert herhaaldelijk gewijzigd;
thans regelt Ind. Stb. 1914 n°. 87 de administratieve indeeling. Er bestaat thans een tot de
afd. N.kust van Atjeh behoorende onderafd.
Takengon, omvattend de landschappen Laut on
Dorot, en twee tot de afd, O.kust van Atjeh gerekende onderafd.: Serbodjadi en Gajo Loeos.
GAJO LOEOS. Zie GAJOLAND
GAJO'S. Le Gajb's zijn een armoedig on niet
talrijk, door een bijna ontoegankelijken woud.gordel van de buitenwereld afgesloten yolk van
landbouwers en veehoeders. Zij vormen een
ethnographisch geheel, hebbende een taal en
in het algemeen eenheid in zeden on gebruiken
met slechts geringe locale verscheidenheid. Hur
uiterlijk, de aanleg hunner nederzettingen. de
bouwwijze hunner huizen, hun kleeding en hun
wapens, hun overleveringen on hun taal stempelen hen in hun oorsprong als na verwant aan
de Bataks. Ook andere elementen, met name
Atjehsche, hebben echter groote beteekenis voor
de wording der Gajo's gehad. Atjehers worden
in het Gajoland dikwijls als schoonzoons in de
familie ingelijfd; evenzoo ook wel Maleiers en
Koerintjiers, vooral in Serbodjadi on Gajo Loeos.
De Gajosche volksindeeling berust nog geheel
op genealogischen grondslag; de bevolking is in
stammen of geslachten verdeeld, welke ook daar,
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waar zij in dezelfde nederzettingen dooreen
wonen, ieder onder gezag van hun eigen familiehoofd staan. Gajoscha volkshoofden zijn dus de
familiehoofden. Deze voeren den titel 'WO (=--.
radja). Hun onderhoorigen (aangeduid ale sara
d.w.z., die wider een radjo staan) zijn elkanders brooders (saudoro of sat.' in6). Binnen de
grenzen der familiegroepen wordt alle gezag
door den r6dj6 uitgeoefend, maar op republikeinsche wijze en steeds in samenwerking met
de 8aeud6rO's.
De Atjehsche Sultans, van wie de Gajo's
sedert eeuwen politiek afhankelijk waren, erkenden de rodjo's, en verhieven er bovendien 4 tot
de waardigheid van , kedjoeron (Atj.: keudiroeen)
die aan het hoofd der miniatuurstaatjes in hun
omgeving kwamen; later kwamen er nog twee
aanzienlijke volkshoofden bij. In verband met
dozen toestand heeft het Nederlan.dsche gouvernement het Gajoland als' een zesledig zelfbesturend rijkje erkend.
De Gajo's zijn reeds sedert eeuwen onder invloeden, die van uit de kustlanden werkten, tot
den Islam bekeerd, maar hun oude animistische
wereldbeschouwing bleef desniettemin in vele
opzichten in wezen, evenals dit bij andere Moharamedaansche volken het geval is
Het familierecht berust nog op zuiver patriarchalen grondslag, maar een belangrijke uitzondering daarop is het gevolg van een bier
veel voorkomenden vorra van huwelijk (het
zgn. angkap-huwelijk), daarin bestaande, dat de
schoonzoon door zijn schoonvader als zoon wordt
aangenomen en bij hem komt inwonen. De kinderen uit zulk een huwelijk golden als kleinkinderen van 's mans schoonvader en behooren
dus tot de familie der moeder. Overigens heeft het
huwelijk bij de Gajo's den vorm van bruidschathuwelijk met de gewone gevolgen, daaraan verbonden. De Gajo's trouwen in het algemeen niet
jong, on het huwelijk komt niet buiten den wilvan
bruid on bruidegora tot stand, al wordt dikwijls
vooral op de bruid vrij wat pressie uitgeoefend
an de zijde der ouders. Men 'nag niet in zijn stam
of geslacht trouwen (exogamie) on houdt bovendien de voorschriften van den Islam betreffende
verboden graden van verwantschap in acht. Echtscheiding komt bij de Gajo's hoogst zelden voor.
De woning en rusten op vier evenwijdige rijen
stijlen (z(56, dat de vloer eenige meters boven den
grond ligt) en hebben door het bijeenwonen van
vele gezinnen meestal een vrij groote lengte.
Aan den zijkant vindt men een kleine voorgalerij,
welke links in de mannengalerij on rechts in de
vrouwengalerij uitkomt. Deze beide galerijen
strekken zich over de geheele lengte der wooing
nit on daartusschen in bevinden zich op een
eenigszins verhoogden vloer de zgn. biliq's (vierkante yertrekken tusschen de huisstijlen), welke
ieder aan een echtpaar met kinderen tot verblijf
strekken. De vrouwengalerij is tevens gemeenschappelijk woonvertrek on de mannengalerij
de feestzaal voor bijeen.komsten bij gelegenheid
van huwelijken enz.
De kleederdracht gelijkt in het Gajoland op
die der Atjehers; de in Atjeh ook door alle vrouwen gedragen brook heeft echter bij de Gajo's
nog goon ingang gevonden.
De landbouw, vooral de natte rijstbouw, is
voor de Gajo's het hoofdmiddel van bestaan. Iedere
Gajo is voor alles rijst-planter, ook al oefent hij
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bovendien nog andere ambachten of fun.ctien
uit. Voor de irrigatie der sawahs maakt men uitsluitend gebruik van het water van rivieren on
moerassen. Aileen in afgelegene streken vindt
men ook rijstbouw op ladan.gs. Voorts vindt men
vee- en paardenfokkerij, aanplant van tabak,
en rubber, en inzameling van rotan, ganibir,
kamfer, rhinoceroshoorn on olifantstanden.
GAJO'SCH. Het GajO'sch wordt gesproken in
twee hoofd-dialecten: in dat van Laut en in
dat van Gajo-Loeos. De taal staat het naast aan
het complex der Bataksche talon.
GALAGAH (MAL.). Zie SACCHARUM SPONTANEUM.
GALAR. Zie NAAMGEVING.
GALELA. District op de N.O.kust van het
noordelijk schiereiland van Halmahera, grenzende ten westen aan het district Loloda on ten
zuiden aan het district Tobelo en behoorende tot
het sultanaat Ternate, zie ook HALMAHERA.
GALELAREESCH. Het Galelareesch is een
der best bekende talon eener groep, welke gesproken wordt op het Noordelijk schiereiland
en op een gecleelte van het Noord-Oostelijk
schiereiland van Halmahera. Onderling zijn doze ,
talon zeer nauw verwant, maar vertoonen zulke
ingrijpende verschillen met alle Mal. Pol. talon,
dat zij daarmede niet als tot eene familie behoorende kunnen beschouwd worden. Doze verschillen zijn zoowel van lexicalen als van grammaticalen aard. Wat het eerste betreft, het
grootste gedeelte van den woord-schat, on daaronder de meest kenmerkende woorden, verschilt geheel van de Mal. Pol.; vooral is op
to merken, dat de telwoorden, (daargelaten de
overgenoraen woorden voor „honderd" on hooger)
geenerlei overeenkomst vertoonen. In grammaticaal opzicht valt terstond op, dat in doze talon
bij het pers. voornw. in den 3den pers. enkelv.
eon onderscheiding van drie geslachten gemaakt
wordt. Verder dat een korte vorm van het pers.
voornw., zoo dit een object aanduidt, tusschen
het subject on het verbum geplaatst wordt, dat
wat overeenkomt met onze bezittelijke voornw.
steeds aan hot bepaalde woord voorafgaat, sonder dat er ooit sprake is van een tegelijk daarmode of althans nog in enkele gevallen gebezigden gesuffigeerden vorm; enz. Al doze verschijnselen zijn bepaaldelijk in strijd met het
wezen van een Mal. Pol. taal.
Zeer in zwang is nog bij hen, die daze talon
spreken, het gebruik van wissel-woorden tot
verraijdin.g van zulke woorden, welke door den
spreker om de eene of andere reden niet mogen
gebezigd worden; in het Galelareesch draagt
dit den naam van sacili.
GALEWO (STRAAT). Zie StLE (STRAAT).
GALOEGA (MAL.). Zie BIXA.
GALOEGOE (JAN.). Zie BROUSSONETIA.
GALOEH. Vroeger de Zuidelijkste afd. van de
res. Cheribon, 1124 K.M 2. groot, thans als regentschap on controle-afdeeling Tjiamis met vier
districten: Tjiamis, Rantja, Pandjaloe en Kawali, deal uitmakende van de afd. Tasikmalaja
der res. Preanger Regentschappen. De hoofdplaats der afdeeling is Tjiamis. Het moor van
P'endjaloe, gelegen op een verbindingsjuk van
den G. Tjendana (1177 M.) en den G. Sawa!,
(1761 M.) met een fraai begroeid eiland, is de
fraaiste en meest bezochte plek der afdeeling.
Van de vroegere hoofdplaats Galoeh vindt
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men nu nog overblijfselen in een klein oerbosch
bij Batoenoenggal, waar de Tjimoentoer in de
lijitandoei valt (± 20 K.M. ten 0. van Tjiamis).
De bevolking van het tegenwoordige regentschap Galoeh is geheel Soend.aneesch; kleeding,
adat en desa-regelingen koraen in alles met die
van de Preanger overeen.
De afdeeling telde einde 1905, 250.000 inwoners, waaronder een vijftigtal Europeanen en
450 Chineezen.
GALOENGGOENG. Werkzame vulkaan, 2174
M. hoog, ten 0. van Garoet (Preanger),
waarvan. door Junghuhn (Java II, 150), Verbeek (Java 687) en Fennema (Jaarb. Mijnwezen
1895, Wet. II, 58) uitvoerige beschrijvingen en
teekeningen werden gegeven, terwijl in het
Jaarverslag Top. Dienst 1908, P.1 IX, p. 46,
tevens de nieuwste detailkaart van het topged.eelte word gepubliceerd. In 1822 (door verhoogde werkzaamheid) schijnt een scheur in den
afsluitenden. Warirang-wand to zijn ontstaan,
tengevolge waarvan het meer (Kawah Galoenggoeng) zich plotseling in het dal ontlastte en
als modder- en steenlawine groote verwoestingen
teweeg bracht: 114 dorpen en ruim 4000 menschen werden verzwolgen. Een tweede groote
uitbarsting had plaats in 1894 en word uitvoerig
door Fennema (zie boven) beschreven; de oppervlakte, door den aschregen ingenomen, bedroeg
25.660 K.M. 2 , terwijl 22 raillioen. M. 3 vaste stoffen werden uitgeworpen. Er gingen echter goon
menschenlevens verloren. Het rumor Galoenggoeng
nara in 1908 nog slechts een kleine oppervlakte in.
GAMBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.
GAMBIR. MAL., jAV. en SOEND. Uncaria Gambir Roxb. Fam. Rubiaceae. Slingerplant van Sumatra, elders in Ned.-India gekweekt. Door uitkoken van de bladeren verkrijgt men een catechine- en looizuurhoudend extract, gambir gonaamd, dat bij het sirih-kauwen gebruikt wordt
en een belangrijk Indisch handelsartikel uitmaakt. In Europa dient gambir als looistof, als
mordant in de ververij, als klaarm iddel in de
bierbrouwerij en als sam.entrekkend geneesmiddel, en is daar als (gale) catechu bekend. De
naam catechu komt echter ook toe aan het voor
soortgelijke doeleinden dienende extract uit het
kernhout van Acacia Catechu Willd. (bruine of
cutch-catechu). De Pinang levert geenszins
catechu, zooals de naam Areca Catechu L. zou
doen verm.oeden.
De gambir-cultuur wordt gedreven in streken
met een ruimen, regelmatigen regenval, zooals
sommige gedeelten van Sum. West- en Oostkust, in zeer enkele gecleelten van Benkoelen en
Palembang, voorts in de afdeeling Sambas
(Westerafd. Borneo), waar het product hoofclzakelijk dient voor gebruik binnen het gewest,
ofschoon ook uitvoer naar Singapore en Java
plaats heeft, en Banka, waar de cultuur zich zeer
uitbreidt. Op Billiton wordt de cultuur van Gouv.
wage aangemoedigd. De hoofdzetel der gambircultuur is echter de Riouw- Lingga-Archipel.
De cultuur wordt hetzij door de inl. bevolking,
hetzij, en vooral in gcnoemden archipel, door
Chineezen uitgeoefend; op do O.K. van Sumatra
ook door Europeanen. Voor cultuur en bereiding,
zie de groote Encyclopaedia van Ned.-Indio.
GAMELAN. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN

GAMKONORAH. Ternataansch district op de
Westkust van het Noordelijk Schiereiland van
Halmal era, gelegen bezuiden Tolofoeo on benoorden Sahoe. In dit district ligt de vulkaan
Gamkonorah (± 1700 M.), waarvan slechts eon
uitbarsting, n.l. in 1673, bekend is. De hoofdkarapong ligt aan een kreek, die slechts bij hoog
water Levaarbaar is en bestaat uit twee wijken,
Soahsio en Pasroro, bewoond door Mohammedanen, met een sengadji als districtshoofd. (Zie
HALMAHERA).
GANDARIJA (MAL., SOEND.). Zie BOUEA.
GANDASOELI (MAL.). Zie HEDYCHIUM.
GANDJA. (mAL);Gendje(JA.v.); Gendje
(soEND.) Cannabis sativa L., Pam. Moraceae,
onderfamilie Cannabineae. De Hennep, kruid
van Centraal-Azie, in bijna alle tropische en
gematigde gewesten gekweekt. De jonge bladeren worden in Indie, met tabak gemengd, gerookt. De hennep, en bepaaldelijk de in tropische gewesten geteelde plant, heeft bedwelmende
eigenschappen en wordt in Azle en Afrika door
minstens tweehonderd naillioen menschen gebruikt, op verschillende wijzen toebereid tot gevaarlijke genotnaiddelen (in Eng. Indio bhang,
ganja, churrus en vooral hasjisj). In de geneeskunst wordt een extract van Indische hennep
gebruikt als narcoticum.
GANDOEM (MAL , JAv.). Zie TARWE.
GANEgA of GANAPATI, d. i. „beheerscher
der scharen" (in engeren zin: der Gana genoemde
dienaarschaar van ciwa), is de Indische god der
wijsheid en van het kloek beleid, die in de mythologic de oudste zoon van ciwa on Parwati
beet. Hij wordt afgebeeld met een olifantsnuit
en een tand (vandaar zijn bijnaam Ekadanta,
eentandig), dikbuikig en soms vergezeld van een
rat, het in alle sluiphoeken doordringende dier,
of daarop rijdende. Gewoonlijk stelt men hem
voor als vierarmig, dock ook wel als twee-, zesof achtarmig. Meernaalen vertoont zijn hoofcltooisel de halve maan en een doodshoofd, on zijn
voorhoofcl een derde oog, alle attributen van
ciwa, die trouwens ook zelf den bijnaam van
Ganeca draagt. Van do vereering, welke hij ook
op Java gedurende het Hind.oetijdperk genoot,
getuigen de talrijke beelden van hem allerwege
op het eiland gevonden. Vgl. cIWAISME.
GANGGARANGAN. Zie GARANGAN.
GANOPHYLLUM FALCATUM Bl., Sapindaceae. Mangir (JAv.). Ki angir (soEND.), Groote
boom, voorkomend in Nieuw-Guinea, Australia,
de Philippijnen en op Java. Het sterke en duurzame hout wordt algemeen voor brug- en huisbouw gebruikt en is in zeer groote afmetingen to
krijgen. De schors bevat saponine en wordt hier
en daar door de inlanders gebruikt om het hoof d
van ongedierte to reinigen. Soms ook wel wordt
de schors als surrogaat voor zeep gebruikt.
GANTANG. Zoowel inhoudsmaat als gewicht.
De maat telt 8.5766 L., het gewicht is gelijk
aan 10 kati's in W. on At Java en aan 5 kati's
in 0.-Java.
GARANGAN (JAN.), ganggarangan (soEND.)
(Herpestes javanicus Geoffr.), een tot de familie
der CIVETKATTEN (zie aldaar) behoorend, met
den Egyptischen Ichneumon verwant, klein en
slank roofdier, dat in Achter-India on op Java,
Sumatra on Banka inheemsch is. Het bijna effen
bruin gekleurde diertje leeft zoowel in do laagvlakte als in het gebergte on komt ook in be-
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woonde streken veel voor. Het is een dagdier,
dat zich met allerlei kleine dieren voedt en in
eigengemaakte holen leeft
GARANTANG KEKE. Plaats, in Zuid-Celebes
ongev. 3uur van Bantaeng gelegen, en bekend
door de groote feesten, jaarlijks ter eere van
Karagng Lowe (zie BOEGINEEZEN) gegeven.
GARCINIA MANGOSTANA L., fare.. Guttiferae.
Manggis (JAv.), Manggistan (mAL.), Manggoe
(SOEND.). In geheel Nederlandsch-India gekweekte boom, vermoedelijk in den Maleischen Archipel
thuisbehoorend, waar niet in het wild bekend,
buiten den Archipel nog weinig gekweekt. Ondanks het feit, dat er alleen exemplaren met
vrouwelijke bloemen gevonden worden, zet de
boom rijkelijk vruchten. Doze laatste bevatten
binn,en een leerachtige roode schil een twee- of
drietal goede en eenige mislukte zaden, die omgeven zijn door een witte, sappige, zeer smakelijke
zaadrok, die gegeten wordt.
GAREBEG (g6robog) is een Javaansche benaming voor de feestelijkheden, welke jaarlijks op
de drie voornaamste herdenkingsdagen van den
Islam plaats vinden, nl. bij 1. Mohammeds geboortefeest, 2. het zgn. „kleine" feest, na afloop
der vastenmaand on 3. het „groote" feest op den
10en der laatste maand des jaars. De godsdienstige feestdagen worden in het algemeen
ook hari raja, arijajti, ba'da of bakda (Arab. =
na afloop van) en in de Soendalanden lebaran
genoemd.
1. Het moeloed-feest, op den 12den der 3e
maand, ter herdenking van Mohammeds geboorte (Arab. maoelid); de geheele 3e maand
heet daarnaar de moeloed-maand. Een hoofdbestanddeel dozer herdenking bestaat daarin, dat bij vrome personen en ook wet in
moskeeen zgn. maoeloeds (levensgeschiedenissen van den Profeet in verzen of berijmd proza,
afgewisseld met lofliederen) ten gehoore worden
gebracht (dikir moeloed). Voorts worden dan in
de woningen der regenten vromen, onthaald op
een moeloedan-maal. Ook in dorpen houdt men
voor doze gelegenheid openbare godsdienstige
raaaltijden (vgl. KANDOERI).
2. Het „kleine" feest op den len der 10e maand
Sawal heeft plaats na beeindiging der vastenmaand en wordt daarom ook lebaran poewasa
genoemd. In niet-Inlandsche kringen pleegt
men dozen dag ook ten onrechte wet als het
Inlandsche „nieuwjaar" aan to duiden wegens
de overeenkomst der populaire viering van
dozen dag met die der Europeesche en Chineesche nieuwjaarsdagen. Evenals aan de geheele
vastenmaand hecht men ook aan dozen feestdag
een bij uitnemendheid godsdienstig en verzoenend
karakter. Na de feestgodsdienstoefening in de
moskee brengt men bezoeken aan zijne meerderen en zijne ouderen in jaren, wenscht hun geluk
met de beeindiging der vasten en vraagt tevens
vergeving voor alle tekortkomingen, waaraan
men zich gedurende den loop des jaars jegens hen
mocht schuldig gemaakt hebben. Op dezen dag
worden ook de graven bezocht en versierd en
veelvuldig ook de pitrah (zie ald.) opgebracht.
Vandaar ook de benaming lebaran pitrah voor
dezen dag.
3. De groote feestdag (ba'da besar, lebaran
hadji) op den 10en der 12e maand heeft vooral
beteekenis voor de bedevaartgangers, die zich
op dozen dag in het dal van Moena bevinden
BERN ENCYCL. N. 0.-L
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waar dan het groote offerfeest plaats heeft.
Voor hen, die niet aan de bedevaart deelneraen,
geldt het als aanbevelenswaardig om op den
feestdag een offerdier to slachten.
Met name in de Vorstenlanden worden deze
feesten met veel luister on met vertoon van groot
hofceremonieel in de kratons gevierd. Op deze
garob6gs komen de Inlandsche ambtenaren hunne opwachting ten hove waken on ook de Europeesche bestuursambtenaren leggen daar op
vastgesteld uur een officieel bezoek af.
GAROE (MAL., JAV., SOEND.). Zie AQUILARIA en GONYSTYLUS.
GAROEDA, de „zonnevogeln het rijdier van
den god Wishnoe, dikwijls met dien god, doch
vaker afzonderlijk voorgesteld, hetzij in dierfabels enz. op reliefs, hetzij als losstaand beeld..
De Javaansche kunst geeft hem nooit weer als
een vogel zonder moor.
GAROET. Afdeeling on regentschap van de
Preanger regentschappen (met gelijknamige
hoofdplaats) met een oppervlakte van 3065
K. M'. on een bevolking van ± 510.000 zielen
w.o. 740 Eur. en 908 Vr. Oost. (1915). Aan. de
Zuidzijde grenst de afdeeling aan zee, zij vormt
drie controls afdeelingen, n.l. 1. Garoet met de
districten Tjibatoe, Leles,Bloeboer Limbangan
en Trogong ; 3. Tjikadjang met de districten
Tjikadjang, Boengboelan on Pameungpeuk; 1 en
2 vormen het hoogdal van Garoet, 3 behoort tot
het Zuid.ergebergte en maakte vroeger een onderdeel uit van de afdeeling Soekapoera. De afdealing bestaat dus uit twee verschillende landschappen, waarvan het noordelijke, het hoogdal,
het belangrijkst is. Het is vruchtbaar on rijk aan
het eigenaardig natuurschoon der Preanger
regentschappen. (Zie ook TJI-MANOEK). Men,
vindt in de afdeeling een vijftigtal erfpachtsperceelen; een daarvan (Waspada) is bekend
geworden door het ijverig on edel streven in het
belang van den Soendanees van den eersten eigenaar K. F. Holle (zie aldaar). Het voornaamste
gewas is thee, doch er wordt ook king en rubber
geplant.
GAROET. Hoofdpl. der gelijkn. afd. res.
Preangerregentschappen; 15.000 inw. Het is een
der fraaist gelegene plaatsjes van Java met
een heerlijk klimaat (hoogte 710 M.) on prachtige
omstreken (zie GAROET, afd.) het geliefkoosde
herstellin.gs- en ontspanningsoord van de Bataviasche wereld.
GAROET (JAv.). Zie MARANTA.
GASPAR (STRATEN). De straten tusschen
Banka en Billiton ontleenen hun naam aan den
Spaanschen vlootvoogd, die er in 1724 doorvoer.
Het eiland Lint met de kleinere, Z. 0. daarvan
gelegene, verdeelen deze in drie straten welke,
van het W. naar het 0. gaande, den naam dragen van Macclesfield-,Clement- en Stolzestraat ;
van deze is de middelste de nauwste. Zij zijn
de aangewezen route tusschen Straat Soenda
met West-Java on het Z. gedeelte der Chineesche zee.
GAUTTIER - GEBERGTE. Naam van een
bergketen nabij de Noordkust van Nieuw-Guinea ; hoogste top 2053 M.
GEBANG (SOEND. JAV.). Zie CORYPHA.
GEBE. Eiland in het verlengde van het zuidoostelijke schiereiland van het eiland Halmahera, onder den evenaar tusschen 129° 18' on
129° 40' O.L. gelegen, behoorende tot het sulta-
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naat Tidore. De Levolking is geheel Moha,rarne daansch en verschilt in uiterlijk niet van die van
Patani, waarraede zij veel aanraking heeft.
GEBROEDERS (DE TWEE). Zie SINDORO.
GEDANG (JA.v.). Zie PISANG.
GEDE - PANGGERANGGO. Tweeling vulkaan
op de grens van Batavia en de Preanger. De
Panggeran.ggo is de oudste en bezit een jongeren
eruptiekegel, die door Junghuhn MandArtwangi
genoemd is (zie aldaar), welke naam sedert behouden is gebleven. De oude kraterrand van den
berg beet in het noorden Panggeranggo (2640 M.),
in bet zuiden G. Sala (2560 M.); de Mandalawangi
is 3019 M. De Gede bezit eveneens een ouderen
ringwal, die in het Z.O. als G. Gernoeroeh (2885
M.) en G. Sedaratoe (2836 M.) goed bewaard is
gebleven en waarin de jongere kegel Cede (2958
M.) is opgebouwd; de ruimte tusschen diens
zuidvoet en den ouden wal ligt op 2780 M. en
wordt Aloen-Aloen genoemd. Solfataren getuigen
van voortdurende werkzaamheid.
De jongere (Gede)heeft den eenigen werkenden
krater van het geheel, die lerhaaldelijk uitbarstingen heeft gehad en daardoor telkens van
vorm verandert. Tengevolge dier erupties is de
top nagenoeg kaal en ook ebaronder is het bergwoud eerst nog jong en laag, terwijl de Mand-11awangi-top het dichtste en waarschijnlijk oudste
der hooge bergwouden van West-Java bezit
waar dikke moslagen de stammen en takken en
den bodem bedekken. Under do erupties moeten
vooral die van 1747/8 en van 1840 genoemd
worden; ook in Juni 1886 had nog een vrij
hevige uitbarsting plants.
GEDONG. Steenen gebouw. Gewoonlijk de
benaraing van het residentie- of assistent-residentiehuis. Ook godenhuisje.
GEELVINK- BAAI. Een groote diepe inham
aan de N. kust van Nieuw-Guinea, tusschen
134° en 138° O.L. van Gr. VOOr de baai liggen. de
Schouteneila nden en da,arbinnen. Japan met
eenige kleinere; in do baai zelve treft men zeer
vele, vooral langs de kust verspreide eilanden en
riffen aan. Aan de steile W.-kust ligt de vrij
belz.,,ngrijko Wandammenbaai, de 0.-kust is laag.
be baai is genoemd naar het fregat Geelvink,
welk schip de baai in 1705 bevoer.
GEEN (JOSEPH JACOBUS BARON VAN). Geb.
to Gent1773, vertrok, na een eervolle militaire
loopbaan, in 1820 als generaal-majoor naar
Indio, waar hij werd aangesteld tot kommand.
der infanterie en cavalerie, en in 1824 als eerste
commissaris en bevelhebber de expeditie tegen.
Boni, Soepa en Tanette aanvoerde. Terstond na
het einde van die expeditie vertrok hij naar Java,
waar de opstand van Dipa Negar5, was uitgebroken, en onderscheidde zich ook daar in hooge
mate. Overleed in 1846.
GEESTELIJKE BROEDERSCHAPPEN. Zie
TARKAT.
GEKKO'S. (Geckonidae). Familie van boom- of
muurhagedissen (zie HAGEDISSEN.) Aan de
onderzijde der meestal verbreede vingers en
teenen bevinden zich een, aantal bowegelijko
plaatjes, door middel waarvan zij zich aan gladde
oppervlakken kunnen vastzuigen en zonder bezwaren tegen vertikale wanden of aan de onderzijde van plafonds kun.nen. voortbewegen. De
naam gekko (Mal tokek, Jay. tekZ.;k, Soend.
toile) aan grootere, en die van. tjitjak (Batay.
Mal.; Jay. tjetjak, Soend. tjaktjak) aan. kleinere

vertegenwoordigers dezer familia gegeven, heeft
een klanknabootsende beteekenis, want doze
dieren zijn de eenige Reptielen met goed ontwikkeld stemorgaan.
Behalve de huizen bewonen de gekko's boomen,
rotsen of vertoeven inamer op den grond, en
komen vooral als de duisternis invalt te voorschijn. Zij loopen verbazend snel en kunnen
evenals de Kameleons de kleur hunner huid veranderen, hoewel niet zoo snel. Van de 10 in onzen
Oost voorkomende geslachten worden hier alleen
verraeld: 1°. Gymnodactylus, eon boomgekko,
waarvan de meeste soorten in de Oostelijke helft
van den Archipel voorkomen2°. Hemidactylus,
kleine huisgekko (tjitjak). Doze bekende, kleine, stork van rug- naar buikzijde afgeplatte
diertjes ontbreken in geen enkel Indisch
huis en de inlandsche naam stelt een niet geheel
gelukte nabootsing voor van het hooge, snerpende geluid, dat deze dieren, vooral vechtende,
maken. 3°. Gecko, de groote huisgekko of toke.
Deze groote vormen, waarvan het diepe basgeluid zeer good door den inlan.dschen naam wordt
nagebootst, zijn niet zoo algemeen als de tjitjaks,
maar komen tech in oude huizen vooral op afgelegen cultuurondernemingen veelvuldig voor.
GELAM, (MAL., JAV., SOEND.). Zie M.ELALEUCA.
GELD. Zie MUNTWEZEN.
GELDER (JAN ARNOLD DE). Geb. te Assen
1841, in 1858 benoemd tot Adelborst le klAsse, in
1861 tot Luitenant ter Zee, verliet 1863 den zeedienst en ging, na afgelegd examen, bij den
Waterstaat over. In 1876 was hij Waldorp behulpzaam, bij het waken van een ontwerp voor
de haven van Tandjoeng Priok, in 1877 werd hij
tot chef der werken daarvoor aangewezen; in
1883 was het work voltooid. Van 1884-1.886
was hij Lid in den Raad van lathe. Hij overleed
to 's Gravenhage in 1912.

GELDMIDDELEN VAN NEDERLANDSCHINDIE. Zie het art. in de groote Encyclop. van
Ned.-Indie, en (in deze beknopte Encycl.),
BEGROOTING VAN NED.-INDIA`, on COMPTABELEN, COMPTABILITEITSWET. Bij de
wijziging dozer wet in 1912 (Wet van 29 Juni,
Ind. St. no. 459) word o.a. bepaald: „De eigendommen, baton en lasten van N. I. zijn gescheiden van die van Nederland" (Art. 1, 2de lid).

GELPKE (DR. JOHAN HERMAN FREDERIK

SOLLEWIJN). Gob. to Batavia 1840. Studeerde
to Delft voor 0.-I. bestuursambtenaar. Legde
als controleur op Java zich inzonderheid toe op
adios wat met de rijstcultuur in verband staat. Bij
gelegenheid van het 3e eeuwfeest der Leidsche
Hoogeschool (1875) werd hem het eeredoctoraat
in de wis- en natuurkunde toegekend, naar aanleiding
verhandelingen.: „De rijstcultuur
op Java" en „De rijstcultuur in Italie". Met ingang van 6 April 1881 werd hij aangesteld tot
Hooldin.specteur van de suiker- en rijstcultuur,
het landelijk stelsel en wat daarm.ede in verband staat, als hoedanig hij het landrenteonderzoek leidde („Gegovens voor acne niouwe landrenteregeling; eindresume Bat. 1885). In 1885
trad Gelpke of als Hoofdinspecteur, ging 1886
met verlof naar Nederland, werd in 1887 benoemd tot Resident van Caeribon, als hoedanig
hij in 1890 to Bandoeng overleed.
GEMBER. Zie ZINGIBER OFFICINALE.
GEMBILI (JAY.). Zie COLEUS TUBEROSUS.
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GEMEENSCHAPPEN (INLANDSCHE)—GENEESKUNDIGE DIENST.
GEMEENSCHAPPEN (INLANDSCHE). Naast
de inlindsche dorpsgemeenten kennen de yolksinstellingen in onderscheiden, streken nog andere
inlandsche gemeenschappen met eigen bestuur
en eigen verraogensrechten, en wel deels genealogische (stag, geslacht, deals tern; en ook met inheemsche organisaties van
deze soorten heeft ons gezag rekening to houden.
Erkende genealogische rechtsgemeenschappen.
(van hooger naar lager aldus geheeten: stam,
geslacht, verwantenwijk, familie, familietak) zijn
dan o. m.: de geslachten in het Gail)"land., de verwantenwijken in het Karoland, de families bij de
Minangkabauers, de verwantenwijken in Djambi
en de Lampongs, de stammen en geslachten op
Borneo, de families in de Minahasa, de stammen
op Boeroe en Ceram, de dati's of familietakken
op de Ambonsehe eilanden, de stammen op Tiraor, enz.
Erkencle territorials rechtsgemeenschappen,
andere d n inl nd >che dorpsgemeenten, zijn o. m.
de dorp: bonden of districten (oeroeng, partahian,
koeria, enz.) in de Batakls,nden, de darpsbonden
bij de Minangkabauers, de marga's of districten
op Zsid-Sumatra, de soekoe's op Sumatra's
0. ku, t, de pekasfians of districten in de Minahasa, de orn,amentschappen op Z.-Celebes, de
soebaks of waterschappen op Bali on Lombok.
Eon pa rte plaats bezetten de soekoe's bij de
Minan4abauers, die tusschen het dorp (nagari)
en het vesla cht (kampoeng, een groep van verwante families) in staan; want die soekoe's zijn
goon zuiver genealogische gemeenschappen, doch
geslachtenunies. (Zie SOEKOE).
De tegenwoordige wijze van inlassching in de
Ned.-Indische bestuur -organisatie is deze, dat of
— in reciststreeksch gebied een door het gouvernement geschapen organisatie van demangs
(di tristshoofden) daaroverheen wordt gezet (zoo
op Sumatra), of — gelijk in het Gajoland, op
Midd.en-Celebes en elders — daar overheen wordt
gesomsd. een eenvoudiase organisatie, die clan als
een zelfbe: turend landschap of als een groepje
zelthesturende landschappen met een gemeenschappelike kas worth opgevat.
GEMEENTEN. Voor Inl=ndsche gemeenten,
zie DESA, DORP en GEMEENSCHAPPEN;
voor Inl. Christengemeenten, zie ZENDING,
voor gemeenten in den zin der decentralisatiewetgeving, zie DECENTRALISATIE.
GEMETOE ook wel GtMOETI. Zie ARENGA SACCHARIFERA.
GENDER. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.
GENEESKUNDIGE DIENST. A. BURGERLIJKE
GENEESKTINDIGE DIENST. De Burgerlijke geneeskundige dienst, als een afzonderlijke diensttak
ressorteerende onder het Dep. van Onderwijs
en Eeredienst, is belast met het geneeskundig
staatstoezicht in Nederlandsch-Indio; de leiding
van dit toezicht wordt uitgeoefend door den
Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen dienst, die tevens chef is van de
afcleeling „Burgerlijke Geneeskundige dienst"
van Let Departement van Onderwijs en Eeredienst.
De uitoefening van het geneeskundig staatst oezicht is onder lei ding van den Hoofdinspecteur
opgedra gen aan (ind. Stb. 1914 no. 787 jo. 1916
no. 455):
A. Inspecteurs, ieder in het hem door den
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Gouv. Gen. aan to wijzen ressort, voorts,
kele gedeelten van de Buitenbezittingen, de gewestelijk eerstaanwezende Officieren van gezondheid en de ter beschikking van die Inspee
tours on Officieren van gezondheid gesteide
gouvernementsartsen;
B. de Hoofden van gewestelijk en plaatselijk
bestuur, voor zooveel hun ressort betreft.
Bovendien kan de uitoefening van het geneeskundig staatstoezicht nog door den Gouv. Gem
worden opgedragen aan andere bizond.er daartoe
door hem aan to wijzen pars oven.
De taak van den Burgerlijken Geneeskundigen.
Dienst kan abs volgt nader worden omsehreven.
I. Bestrijding van volksziekten. De insleping van
besmottelijke ziekten naar het binnenland heeft
in hoofdzaak plaats bangs de groote invoerhavens.
Op doelmatige wijze zijn nu bangs de groote reisrouten binnen den Archipel havens gekozen,
waar een medische quarantainedienst het vrijerijk binnengaan van lijders aan besmettelijke
ziekte tracht to voorkomen. Gouvernementsartsen doen in die havens onder den aangewezen.
Inspecteur dienst als havenartsen. Voor bestrijding van de pest, zie PEST en PESTBESTRIJDING.
Als groote hulpmid.delen bij de bestrijding der
besmettelijke ziekten beschikt de Burg. Gen.
Dienst over : A. Het Geneeskundig Laboratorium
to Weltevreden. B. De Landskoepokinrichting
en het instituut Pasteur to Weltevreden.
II. Bevordering van een op Europ. leest g eschoeiZijn strevon
de individueele ziekenbehandeling.
is in die richting het lokaal on particulier initiatief in het Leven to roepen en to steunen. Hij
kwijt zich van dat gedeelte van zijn taak door:
1°. opleiding van medisch personeel naar Westersche begrippen, 2°. instandhouding en oprichting van ziekeninrichtingen en het houden van
polyklinieken, 3° a anmoediging van lokaal en particulier initiatief tot individueele ziekenbehan
doling.
Ad 1. Opleiding van medisch personeel.
a) Opleiding van Inlandsche (Indische) artsen.
Zie ONDERWIJS pag. 361.
b) Opleiding van Inlandsche vroedvrouwen.
Deze geschiedt thans door geneesheeren, die
da artoe gescisikt geoordeeld worden en die een
premie ontvangen voor elke opgeleide vroed.vrouw.
c) Opleiding van Inlandsch verplegingspersoneel. Doze geschiedt door geneeskundigen, aan
het hoofd staande van openbare of particuliere
burgerlijke ziekeninrichtingen.
Ad 2. Instandhouding en oprichting van burgerlijke ziekeninrichtingen. Te Batavia, Semarang en Soerabaja bestaan Gouvernements central° burgerlijke ziekeninrichtingen, aan wier
hoofd een directeur (geneeskundige) staat, onder
wiens biding naar gelang van de behoefte
Europeesehe en Inlandsche artsen benevens
Europeesch en Inlandsch verplegingspersoneel
werkzaam zijn..
Te Bandoeng, is gevestiad bet Koningin Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders, to Buitenzorg
vindt men een reticht tot verpleging van beri
beri lijclers,te Pehntoegan (Semarang) bestaat
een. Gouvernernent.3 leprozerie, waarvan het plantEelijk belieer opgedragen aan het Leer des
Ook vindt men een leprozengesticht (Semaroong) to Soerabaja on in 1912 werden fond-
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aan beschikbaar gesteld ten behoeve van de van
bestuurswege op het eiland Po Amat (Atjeh en
Ond.) opgerichte leprozenkolonie.
Op een aantal plaatsen worth aan, de bevolking voorts gelegenheid gegeven tot erlanging
van polyklinische geneeskundige hulp.
Ad 3. Aanmoediging van het locaal en particuhier initiatief tot individueele ziekenbehandeling,
zich uitende in: a) het geven van aanwijzingen. en
inlichtingen aangaande den bouw van hospitalen,
itsylen en leprozerien; b) het steunen van aanvragen voor terreinen bestemd voor deze inrichtingen; c) het verleenen van subsidien.
III. Controle op de deugdelijkheid van geneesmiddelen, algemeen toezicht op de deugdelijkheid
der voedingsmiddelen en de schadeloosheid van
andere consumptieartikelen. Dit onderdeel van de
taak van den Burg. Gen. Dienst wordt behartigd
door den pharmaceutischen dienst, staande onder
den Inspecteur-pharmaceut, die het toezicht
heeft op de in den Archipel aanwezige particuhere en Gouvernements-apotheken en de deugdeWcheid der aldaar afgeleverde meadcijnen onderzoekt.
IV. Zorg voor krankzinningen. Zie KRANKZINNIGENVERPLEGING.
V. Zorg voor de werklieden bij Staatsbedrijven.
Doze zorg omvat de bedrijfshygiene en de individueele behandeling der werklieden bij het staatsro.ijnbedrijf en bij spoorwegen in aan eg en in
exploitatie. Zij is toevertrouwd aan door den
Burg. Geneesk. Dienst aangewezen bedrijfsartsen, bijgestaan door Inlandsche artsen.
VI. Kostelooze genees-, heel- en verloskundige
hulp. Van gouvernementswege worden vrije geneeskundige behandeling en gratis medicijnen
verstrekt aan Gouvernementsambtenaren en
gepensionneerden met een inkomen van beneden
de f 150.—'s maands en hunne gezinnen, aan leerlingen van diverse opleidingsscholen en aan behoeftigen en eindelijk nog aan enkele personen
bij afzonderlijke Gouvts beschikkingen genoemd.
her en daar zijn Europeesche vroedvrouwen
door het Gouvernement werkzaam gesteld, ten
einde kostelooze verloskundige hulp te verleenen
aan de behoeftige vrouwen uit de Europeesche en
Inlandsche bevolking. Elders verleenen Inlandsche vroedvrouwen, tegen genot van een kleine
toelage uit 's lands kas, die hulp.
B. MILITAIRE GENEESIIIINDIGE DIENST. Deze
wordt uigeoefend door Officieren van gezondheid,
militaire Apothekers, Apothekers-adsistenten,
en militaire Paardenartsen, behoorende tot het
Nederlandsch-Indische leger c. q. tijdelijk gedetacheerd van het leger in Nederland.
Alle officieren van den Mil. Gen. Dienst krijgen
bij hun benoeming den rang van len Luitenant in
het Leger, met den titel van Off. v. Gez. 2e kl.,
milit. Apotheker 2e kl., mil. paardenarts 2e kl.
De apothekers-adsistenten der 3e, 2e en le kl.
hebben den rang van adjudant-onderofficier. De
laatsten kunnen bij gebleken geschiktheid, en voldoening aan bepaalde exameneischen den rang
van onderluitenant bereiken.
De Officieren van den Milit. Gen. Dienst hebben tot den rang van dirig. Off. het recht tot uitoefening van burgerpraktijk. Aan de hoof dofficieren. is slechts toegestaan het houden van con.sulten, en het verrichten der daaruit voortvloeiende instrumenteele en raanueele kunstbewerkingen. Op vele plaatsen wordt de burger-

lijke geneesk. dienst uitgeoefend door off. v .
gez. onder toezicht van den Inspecteur van den
burgerlijken geneeskundigen dienst.
C. GENEESKUNDIGE COMMISSIEN. Er zijn meerdere soorten van commissien, die met deze benaming worden aangeduid, een in Nederland, de
overige in Indic.
I. De Geneeskundige Commissie van het Departement van Kolonien, gevestigd te 's-Gravenhage.
Alle ambtenaren en officieren (uitgezonderd de
officieren opgeleid te Breda en te Kampen), die
voor de eerste maal naar de kolonien zullen gezonden worden, moeten eerst door doze Commissie worden goedgekeurd. Verder moeten voor
haar verschijnen alle met verlof in Europa vertoevende landsdienaren, die voor een verlofsverlonging wegens ziekte in aanmerking komen, of
na expiratie van eon ziekteverlof (verlofsverlonging wegens ziekte) naar de Kolonienwenschen
terug to keeren. Hetzelfde geldt voor de ambtenaren, die in dienst komen of zijn van de gewestelijke of plaatselijke radon in N.-I.
II. De geneeskundige Commission in India. In
Indio bestaan Geneesk. Commission tot onderzoek en afkeuring van militairen, en van tot het
Leger behoorend burgerpersoneel, gevestigd in
verschillende groote garnizoensplaatsen. Te Batavia is bovendien gevestigd een geneeskundige
hoofdcommissie samengesteld uit 5 laden.
In de tweede plants heeft men op een aantal
plaatsen in Indio de geneeskundige commission
voor burgerlijke ambtenaren, die in aanmerking komen voor een buitenlandsch verlof
wegens ziekte. Voor verloven wegens ziekte, in
Indio zelf door to brengen, is het verschijnen
voor een Gen. Comm. niet noodig.
GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE). Onder
dozen naam, worden bier alleen bedoeld inlanders,
die de zoogenaamde inlandsche geneeskunde uitoefenen, en op Java gewoonlijk doekoen genoemd
worden. De inlanders, die een opleiding tot geneeskundige in Europeesche zin hebben genoten,
dragon den titel van inlandsche arts. (zij worden
ook wel dokter djawa genoemd).
De doekoen's op Java zijn meestal
vrouwen, ofschoon somtijds ook mannen als
zoodanig optreden. Zij worden gewoonlijk destemeer vertrouwd, naar mate zij ouder zijn.
Hun hulp wordt zoowel bij ziekten als bij bevallingen ingeroepen, en bovendien houden zij
zich bezig met enkele bijgeloovige handelingen, zooals het bezorgen van di imat' s, het
uitleggen van droomen, het aanwijzen van schuldigen bij diefstal, het uitzoeken van padi
p e n g a n t e n bij den rijstoogst enz. Vele
doekoens ontleenen hun aanzien aan het bezit
van krachtige rapal's of tooverspreuken en spooken ziekteverdrij vende poesaka's, waarmede zij
ten gerieve van het yolk werken; vaak treden zij
op als voorgangers bij offerfeesten. Ook p i d j i t
en o e r o e t (massage) behooren tot hun werkkring. In het algemeen kan men zeggen, dat zij
van heelkunde (chirurgie) geen begrip hebben.
Bij de inlandsche ro.edicijn.en speelt, behalve de
onderscheiding in „koud" (gunstig) en „warm",
(ongunstig) het b ij g e 1 o of een groote rol. In
het bijzonder uit zich dit als de zgn. signaturenen transmigratieleer, die beide ook in de geneeskunst van andere volken aan to wijzen zijn,
en eertijds made de beginselen waren van de
pharmacologische wetenschap in Europa.

GENEESKUNDIGEN— GEOLOGIE.
De signaturenleer neemt aan, dat aan den bijzonderen vorm, de kleur enz, van een natuurvoortbrengsel to zien is, tegen welke ziekte het
dienstig is; dus dat de medicijnen, zooals de natuur ons die aanbiedt, door de wijze beschikking
van den Schepper voorzien zijn van een duidelijk
leesbaar signatuur. Zoo heet de bloedroode
zwamsoort djamoer m é r a h aangewezen
als middel tegen bloedstortingen; de gale wortelstok t 6m o e l a w a k als middeltegengeelzucht,
het roode kernhout s6tjang tegen blooddiarrhoea; het aan de windzijdo der woudboomen
welig groeiend baardmos r a s o e k a n g i n
tegen flatulentie enz.
De transmigratieleer neemt aan, dat sommige
genees- of toovermiddelen het vermogen bezitten
om werkzaam to zijn door overgang hunner zichtbare eigenschappen in het lichaam van den gebruiker, met het gevolg dat diezelfde eigenschap
zich ook daar gaat openbaren. Zoo wordt de
zwakke stork, en tot het dragon van zware lasten
in staat als hij eet van de stevige vezelachtige
stengels van het plantje s i d a g o r i 1 '6 1 a k i;
de uitwerpselen van dysenterielijders zullen
normaal worden als patient de naar faeces riekende daoon k6somboekan (k ent 0 e t) eat; kinderen zullen rustig slapen als een
takjevandaoen tidoer-tidoeranonder
hethoofdkussen ligt, enz. Vele inlandsche schoonheidsmiddelen, aphrodisiaca, en toovermiddelen
(g o e n a - g o e n a) staan met ditzelfde geloof
aan signatuur on transmigratie in verband..
Groote geneeskracht wordt voorts toegekend
aan het op ritueele wijze bespuwen, belezen en
bezweren der zieke deelen, ten elude den ziektedaemon aldus uit to drijven. Ook heeft men to
denken aan de psychische invloeden bij de toediening der medicijnen, aan de rol der suggestie
— en er is reden om aan to nemen, dat die rol bij
Oostersche volken bijzonder groot is. Voorts
golden de planten als bezielde wezens, met veranderlijke wilsuitingen ten opzichte der menschen.
De doekoen's zijn geheel vrij in de uitoefening hunner kunst. De wet voorziet daarin,
want in het Regl. op den Burg. geneesk. Dienst
in N. I. (Ind. Stb. 1882 no. 97) is in art. 41 bepaald,: „het verleenen van geneeskundigen bijstand, door verstrekking van inlandsche geneesmiddelen tegen zoogenaamde ziekten van hot
land is geene uitoefening der geneeskunst".
GENEESMIDDELEN. Zie het art. in de groote
Encycl. van Ned.-India, en, in daze beknopte Encycl. GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE).
GENNEP (Mr. JAN VAN). Geb. to Rotterdam
in 1830, oefende geruimen tijd to Batavia de
advokatenpraktijk uit, en was daar ook in tal
van betrekkingen in het algemeen belang workzaam ; na zijn terugkeer in Holland was hij o.a.
wethouder van Rotterdam en lid van de Tweeds
(1878-1888 on 1894-1897) en van de Eersto
Kamer (1888-1894), waar hij zich een warm
voorstander der liberals koliniale staatkunde
toonde. Hij overleed in 1911 to 's-Gravenhage.
Veal ward door hem gepubliceerd in tijdschriften on dagbladen; voordrachten werden door
hero gehouden in het Ind. Genootschap over het
onderwijs in N.-India en over de financ. verhouding tusschen Indio en het moederland.
GENOOTSCHAPPEN. Hieronder volgen do als
genootschap opgerichte instelliugen, welke bevordering der wetenschap met betrekking tot

165

Ned.-India ten doel hebben. Zie ook
INSTITUTEN, MAATSCHAPPIJEN, SY/IDICATEN, VEREENIGINGEN.
Bataviaasch Genootschap vaa
Kunsten on Wetenschappen onder
de zinspreuk „Tot nut van 't algemeen" opgericht 24 April 1778.
Het Genootschap heeft dadelijk na zijn ontstaan de uitgave on.dernomen van Verhandelingen. Daarvan zijn tot en met 1915 verschenen
61 deelen. Van het Tijdschrift voor Indische
taal-, land- on volkenkunde, waarvan de uitgaaf
in 1853 aanving, zijn verschenen (tot 1918) 58
deelen on van de Notulen, in 1857 aangevangen,
56 deelen. Tevens zijn een groot aantal catalogi,
lijsten, verslagen enz. door het Genootschap uitgegeven.
Indisch Genootschap, opgericht in
1854 to 's-Gravenhage met het doel gelegenheid
to geven tot beoefening on bespreking van (boonomisch-politische onderwerpen. Van de Handelingen van het Genootschap verschenen. van
1854-1861 zeven octavo deeltjes. Doze uitgaaf
word in 1861 veranderd in een geregelde openbaarmaking van de stenographisch opgeteekendA
verslagen der avondvergaderingen, die vrij geregeld in de wintermaanden plaats hebben.
De bibliotheek van het genootschap vomit met
die van het Kon. Instituut voor de Taal-, LandIn Volkenkunde van N.-I. eon geheel onder de
benaming „Koloniale Bibliotheek".
Koninklijk NederlandschAardrijkskundig Genootschap gevestiod
to Amsterdam, ward in 1873 opgericht on trachtte van den beginne, naast andere zustervereenigingen, een belangrijk deal zijner werkzaamheid
aan het onderzoek van Ned.-India to wijden.
Dit blijkt uit de door het Genootschap geheel of
gedeeltelijk bekostigde onderzoekingstochten van
de Kei-eil. (H. 0. W. Planten), op Celebes,
Flores en elders (Prof. Wichmann), de reizen van
Dr. H. ten Kate, de Z.W. N.-Guinea-expeditie
(R. Posthurnus Meyes on E. J. de Rochemont),
het onderzoek van Midden-Celebes (Ir. E. 0.
Abenda non) enz. Behalve veal oorspronkelijkebijdragen on kaarten over Ned. India heeft dit Gen.
tal van afzonderlijke werden daarover gepubliceerd.
Het Genootschap heeft eon bibliotheek van.
circa 5000 nummers, welke in beheer on bruikleen is bij die der Universiteit van Amsterdam.
GeologischMijnbouwkundigGenootschap voor Nederland en Kolonie n, opgericht 1912 to Delft. Het doel van
het genootschap is blijkens de statuten onder weer
het bevorderen der mijnbouwk. on geol. wetenschappen in den meest uitgebreiden zin, vooral
met betrekking tot Nederland en Koloni8n, het
opwekken in ruimen kring in NederLnd en Kolonien van belangstelling voor mijnbouw on
geologie.
GEOLOGIE. De kennis van de geologische gesteldheid der Ned. bezittingen in den 0. - I. Archipel is nog min of meer fragmentarisch, en het
onderzoek verkeert nog nagenoeg geheel in het
stadium van algemeene verkenning. Een volledige
bibliographic over de geol. litteratuur van Ned. Indie bezitten we van de hand van Verbeek.
Hier kan natuurlijk slechts zeer kort over de
geleidelijke ontwikkeling van' den Archipel gesproken worden. Aan Verbeeks Molukkenverslag
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is het volgende to ontleenen: Een voornaam feit
in de geologie van N.-I. is, Olt al de marine afzettingen. van onzen Archipel steeds in eenzelfde
zee plaats hadd.en, welke zee eertijds de N.-lijke
begrenzing uitmaakte van een groot continent,
dat Z.-Amerika, bijna gebeel Afrika met Arabie,
Britsch-Indio en Australia omvatte. Door een
groote scheur tln.gs de 0.-kust van Afrika werd
dit continent, in het begin der Trigs-periode
waarschijnlijk; in cell Afrikaan -;ch-BrazilEansch,
en een. Oud-Indisch continent verdeeld. In do
Jura- en krijtformatie ontstonden groote schenren en inzinkingen. Maar groote landmass ,'s
bleven toch bestaan, totdat aan het begin der
plioceen-periode de groote instortin.e -en plants
hadden, die in onzen Archipel de zeer diepe bek kens deden ontstaan in het O.-lijk gecleolte
(Banda-zee) met daarnaast reeksen van opgelieven eilanden (hor3ten.) Het W.lijk gedeelte
daarentegen, dat van Azle slechts door zeer ondiepe zeeen gesclieiden vertoont niet die
diepe zeeen n.oeh die -versa ijnselen van opheffing.
her volf.-4e nu een zeer kort overzicht van de
verschillende vorminsen, waaruit de bodem van
den 0.-I. Archipel is samenesteld. Oude leigestunten (schiefers), zonder versteenina7en, van
onbekenclen ouderdom, zijn zeer verspreid en
komen waarschijnlijk overal in den ondercrond
voor. Men kent ze van Sumatra, B.. nka, Billiton,
Karimoen Djawa, Borneo, Celebes en tslrijke eilanden van de Molukken. De groep der oude
basische eruptiefgesteenten van grootendeels praepermischen ouderdom is zeer verspreid in de
Molukken, ook op Sumatra, Celebes en Borneo.
Granietgesteenten zijn gevonden op Sumatra,
Banka, Billiton, Borneo, Celebes en de Molukken.
Opper- palaeozoische h. gen kent men van Suro.atra, Timor on de Molukken. Trias-formatie is
volgens de batste onderzoekiir,en zeer verspreid
in de Molukken, maar komt ook voor op Timor,
Sumatra en Borneo. Jurassische lctgen zijn bekend
van verschillende Molukkeneilnden, verder van
Borneo en Sumatra. Kr ijt-f ormatie heeft men
aangetroffen in do Molukken, op Borneo en Sumatra. Eruptiefgesteenten der mesozoische periode
vindt men vooral in de Z. en 0. Afd. van Borneo
en in de Molukken, maar ook op Java en Sumatra. aud-tertiaire (eoceene en oligoceene) afzettingen
zijn reeds land bekend van Borneo en Java, maar
zijn ook in de Molukken zeer verbreid. Tot de
eoceene-formatie behooren do goe steenkolenL gen van Sumatra (Ombilin) en van Borneo.
Mioceene gesteenten komen op de meeste eihnden
van den Archipel voor, maar niet op Banka, Billiton, An} bon en en'. ele andere. De plioceene sedimenten bestaan op Java en Sumatra uit zandsteen, op de Molukken daarentegen uit kalksteen ;
zij vormen bier d oudAe terrasvormige koraalkalken. De kwartaire periode omvat vooreeret
de groote vulkanische kegelbergen.. Op Borneo
bestaan de kwartaire sedimenten uit gruis van
andere gesteenten dnn de jong-vulkanische van
Java en Sumatra, en op de Molukken deels uit
vulkaniach materiaal, deels uit terrasvormige
koralkalken. De hedendaagsche vorming en bestaae. hoofdzakelijk uit kalksteen, die voortdurend nabij de ku ten en ook verder va n de kusten
in ondiepo zee door den bouw van foraminiferen,
koraalclieren en kalkalgen ontstaat. Verder uit
vulkanische uitwerpselen, uit afzettingen van
rivieren aan haar uitmonding in zee, waar zo
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corns belangrijke delta's vormen, einclelijk uit
afzettins7en van warme bronnen.
GERECHTEN. Zie RECHTSWEZEN.

GERECHTSHOF (HOOG EN HOOG MILITAIR). Zie RECHTSWEZEN.
GEREFORMEERDE KERKEN (ZENDING
DER). Haar arbeidsvelden zijn: A. Java , de residention njoemas, Ked.oe, en de beide VorstenEne2.en met 7 zendirrsposten, en B. het eiland
Soemba met 4 zendin.gsposten. Zie ZENDING
(Protestantsc'ee).
GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND, gevestigd to UtrecIlt. Zijn arbeidsveld zijn de onderafdeelingen Pa logo, R ntepao en Mak:-.16 van het
Gouvernement Celebes en onderhoorigheden,
waar de Bond thans twee zend,ingsposten. heeft.
Zie verder ZENDING (Protestantsc'e).

GERICKE (Dr. JOHAN FRIEDRICH CARL).
Daitsch taalkundige, die zich door zijn studien
over bet Javaansch zeer verthensteljk heeft
gemaakt. Geboren ornstreeks 1800 kwam hij in
1827 op Java, als afgevaardig,de van het Ned.
Bijbelgenootschap, en werd in 1832 verbonden
aan het Javaansch In-tituut to Soerakarta, bestemd voor de opleiding van burgerlijke ambtenaren waar: an hij zich eehter in 1837 onttrok. Als erkenning zijner vercliensten voor de
studio der Javaanache taal word hij in 1843
honoris cause, to Groningen tot Doctor in de letteren bevorderd. Hij overleed in 1857 to Dusseldorp. Hij schreef o. Eerste grondon der Javaansche taal benevens Jay. leer- en leesboek,
1831. Leesboek voor de Javanen. (Auk .en uit het
0. en N. Testament) 1841; Jay. Nederl. woordenboek (uitgegev. door T. Roorch, 1847 latere
uitgaven bezorgd door T. Roorda, A. 0. Vreede
en Dr. Gunning). Ook voor de vertaling van
den Bijbel in het Javaansch bewees Gericke groote diensten.
GESER of GISSER. Eiland van ± 3 K.M. 2 op.
pervlakte, waarop de gelijknamige hoofdplaats
van de ondorafdeeling Oost-Ceram, Ceramlaoet
en Gorara der assistent residentie Ceram, gelegen
aan don noordoostelijken hook. Geser is een belangrijke handelsplaats, alwaar zich vele Ara•
bieren hebben gevestigd.
GETAH PERM (GUTTA-PERCHA). Doze
stof, waarmede men in Europa 1843 bekend gemaakt werd door William Montgomerie, komt in
samenstelling en in sommige ei:Tnschappen overeen met caoutchouc. Evenals dit worat bet vex.krege,n uit een melksap van verschillende boomen
welke voornamelijk groeien op het eil .nd Singapore en Malaka, op Sumatra, in de Z.- en 0.-afdeeling van Borneo, op Banka on op eenige kleine
eilanden in den Indiachen Archipel, voorts nog
in Cochinchina en Canibolja. Toen men bekend
word met hare belangrijke eigenF,ehappen nam
Let gebruik weldra toe, zooals uit de volgende
opgaven blijkt: in 1814 werd uit Singapore 100
Kg. uitgevoerd, in 1845 10.140, in 1846 321.840
en in 1848 reeds 710.000 Kg.
Afkoms t. All© Sapotaceae leveren bij de
insnijding in hare basten een melkachtig sap
op, dat meer of min op dat van de eig,enlijk gutta-percha gelijkt, maar het zijn vooral de
soorten van het geThelet Palaquium, zoo ls Pal.
oblongifolium Pal. Gutta, Pal. leiocarpam e. a.,
verder Payena Leerii, die door de in.zamelaars
worden geexploiteerd. De voornaamAe soorten,
die men in ooze bezittingen aantreft, worden.
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Was genoerad: 1° Njatoe balam tonabaga
(Palaquium oblongifolium Burck) in de Padangeche Bovenlanden; 2°. Njatoe balam bringin,
Payena Leerii en 3°. Hangkang, Palaquium
leiocarpum Boerl., op Sumatra, Banks, Malaka ;
andere Njatoe balam-soorten 'overall producten
van mindere kwaliteit op. Vele guttaperchasoorten zijn hoogst waarschijnlijk mengsels van gutta,
van verschillende boomen afkomstig.
Inzamelin g. Om de gOtah Ortja te winnen worden de boomen omgehakt en geringd.
Het melksap verzamelt zich weldra in de ringen,
en wordt met een ijzeren werktuig uitgeschapt;
men verkrijgt clan een product, dat met schorsen bastdeeltjes verontreinigd is, zoodat reiniging
noodig is. In allerlei vorm wordt de gifitah Ortja
in den handel gebracht, vaak in stukken op brooden, gelijkend. De quantiteit, door eon, boom opgeleverd, verschilt zeer veel volgens de verschillende opgaven. In Tjipet bij Tjibadak werd in
1885, op aansporing van Dr. Treub, als onderdeel
van 's Lands Plantentuin een proefaanplant van
verschillende soorten, aangelegd onder leiding
van Dr Burck. Zij vormt thans een afdeeling
van het Departement van Landbouw enz. Het
Ind. Gouvernement bezit, sedert men aandacht
is gaan schenken aan extractie van gutta-percha,
uit bladeren met toepassing van het procedeLedeboer, te Tjipeter een proeffabriek waar langs
mechanischen wag gotah portja uit bladeren bereid wordt.
Cult u u r. De getah pertja-cultuur vereischt
vrij veel zorg, vooral zoolang de aanplant jong is.
Men, kan den boom vermeerderen door middel
van marcotten, numr daar deze niet gemakkelijk
slagen, verdient vermenigvuldiging door zaden
de voorkotir. Men zaait deze op overdekte kweekbedden en na de jonge plantjes geleidelijk aan
't licht gewend te hebben kan men ze, zoodra ze
voldoende groot zijn, in 't begin van den regentijd uitplanten op het behoorlijk ontgonnen en
van plantgaten voorziene terrain.
GETIJDEN, GETIJTAFELS. Zie OBSERVATORIUM en ZEE.
GEUDONG. Een zich langs de Kroeeng Nose
uitstrekkend landschap van de ond,erafdeeling
LhO'' Seumawe, afdeeling Noordkust van Atjeh.
Het dichtst bevolkt is het door de Atjeh-tram
van West naar Oost doorsneden Noordelijk gedeelte. Van de zee is het gescheiden door het landschap BEng Me. Over Blang Me en Geudong
o.m. strekte zich oudgds het Mohammedaansehe rijk Samoedra-Pase uit, het middeleeuwsch
handelseentrura van Noord-Sumatra, van waaruit de Liam zich in den Ind. Arch. verbreidde.
De graven der oude soeltans worden aangetroffen beneden Geudong op Blang Me'sch gebied.
GEUMPANG. Een landschap van de onderafdeeling Sidi , afdeeling Noordkust van Atjeh.
GEWAPENDE POLITIE. Zie POLITIE.
GEWESTELIJK BESTUUR. Zie BESTUUR.
GEWICHTEN. Zie MATEN EN GEWICHTEN
in de groote Encyci. van N. I.
GEWOONTERECHT. Zie ADATRECHT.
GEY VAN PITTIITS (ADRIAAN RUDOLPH
WILLEM). Geboren in 1838 to 's-Graveniiage,
doorliep in ladle alle rang-en tot hij als kolonel
werd benoemd tot chef van den generalen staf,
sedert 1887 als Generaal-majoor, terwijl hij in
1893 tot Luit.-gen., kommandant van het leger
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benoemd werd. In die betrekking bereidde hij
de expeditie tegen. Lombok voor en had een belangrijk aandeel in de leiding dier expeditie to
Batavia. Overl. in 1896 to 's-Gravenhage.
GEZAGHEBBER. In de plannen tot reorganisatie van het bestuurswezen werd het instituut der gezaghebbers losgemaakt van zjjneersten
grond, het tekort aan bestuursarabtenaren,
vend gemaakt voor de uitoefening van gezag in
eenzame streken. Afgescheiden van de genoerade reorganisatieplannen is nu in 1914 voor
de positie on de opleiding van gezaghebbers
een voorziening getroffen (Ind. Stb. 1914 n° 502).
Zoowel in India als in Nederland zullen canclichatgezaghebbers worden aangewezen; aan de tevens
voor hoogere vorming van inlAndsche ambtenaran bestemde bestuursschool te Welterreden
(Oct. 1914) zullen doze candiclaat-gezaghebbers
een leergang van twee jaar volgen, waarna zij
eerst hulp-gezaghebber en vervolgen3 (na een
practischen leertijd van omstreeks twee jaar)
gezaghebber kunnen worden.
GEZONDHEIDSETABLISSEMENTEN (SANATORIA). Als zoodanig worden bier vernaeld: Op
Java, in de Preanger-Regentschappen: Solabatoe, in Soekaboemi, 600 M. met de daaraan verbonden inrichting Solabintana, 900 M. ; Sindanglaja, in de afd. Tjiandjoer, 1084 M. (beri-beri,
malaria, bloedarmoede, overprikkeling van het
zenuwstelsel on longtuberculose; ongeschikt voor
lijders aan buikziekten); Tjimahi, militair herstellingsoord in de afd. Bandoeng 760 M. (ro.alaria, bloedarmoede en beri-beri, ongeschikt voor
buik- en rheunaatieklijders en lijders aan ziekten
der adenahalingsorganen); Langansari, te Bandoeng, 714 M. (hartziekten, bloedarmoede, vol.
gens sommigen ook voor buikziekten); Garoet,
hookipl. der afd. Limbangan, 710 M. (hartziekten, malaria, leveraandoeningen, bloedarmoede,
chronische darmcatarrhen on rheunaatisme; ongunstig voor ziekten der ademhalingsorganen).
In de res. Pasoeroean: Tosari, in de afd. Pasoeroean, 1777 M. (in het bijzonder voor malaria
en buikziekten, ook voor leverziekten en ziekten
der ademhalingswegen).
Op Sumatra zijn als plaatsen, waarheen zich
dikwijls zieken begeven voor herstel hunner gezondheid, bekend: het in de Padangsche bovenlanden gelegen Pajakoemboeh, 497 M. boven de
zee, met een regenval van 2850 m.M.; vender
Padang Pandjang, 780 M. boven de zee, met een
regenval van 4000 m.M., en Fort de Kock, 927 M.
boven de zee, met een regenval van 2550 m.M.
Do gernidclelde temperatuur is to Fort de Kock
21° C., to Pading 20-22° C. Betrouwbare gegevens omtrent de ziekten, die op genoem.de
plaatsen zekerder en spoediger genezen clad elders, ontbreken.
GEZONDHEIDSLEER (HYGIENE). Zie het
uitvoerig art. in de groote Encyclopaedia van
Ned.-India, waarin o. a. de hygiene voor den
Europeaan in de tropen.
GIANJAR (GYANJER). Een der Gouvern.
landsctiappen op Bali ,thans een onderafd. der
afd. Zuid-Bali onder een Controleur, die ter
hoofdplaats Gianjar geve-Aigd is. De Inlindsche
bestuurder, vroeger de Radja, werd in 1900 stedehouder van het Gouvernement en draagt thans
den titel van „Regent".
Gianjar gren,t ten N. aan Boeleleng, ten 0. aan.
Bangli en Kloengkoeng, ten Z. aan de zee en ten
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W. aan Badoeng. Het bestaat uit de zuidwestelijke afhellingen van den Gg. Batoer (zie aldaar)
en de aangrenzende kustvlakte. De boderct is er
zeer vruchtbaar en bedekt met groote sawahcomplexen en talrijke desa's, in het gebergte
veel koffietuinen. De voornaamste plaatsen zijn
Gianjar met Lath als havenplaats, Blahbatoe,
Soekawati, Pliatan, Oeboed, Pajangan en Tampak-Siring. Zie verder BALL
GIBBON (Hylobates), een geslacht van de
familie der Hylobatidae. Alle Gibbons hebben
een zeer sterk stemgeluid, maar alleen bij de
grootste, geheel zwart gekleurde soort, H. syndactylus Desm., den siamang of imbau, wiens
stem volgens Hagen moor clan 10 K.M. ver'
hoorbaar zou zijn, wordt het versterkt door
een resonantieorgaan : eon grooten keelzak,
die door twee openingen met het strottenhoofd
samenhangt en van bier uit met lucht gevuld
en sterk opgeblazen kan worden. De siamang
leeft op Sumatra, een varieteit, H. syndactylus
continentis Thom., op het vasteland, van AchterIndie en een andere, H. syndactylus klossi Miller,
die zich alleen door geringere grootte onderscheidt op Zuid-Pageh (Ms!ntawei-eil). De overige soorten. van Gibbons verschillen onderling
bijna alleen in de kleur, on zijn daardoor dikwijls moeilijk met zekerheid to onderscheiden.
Vandaar ook dat verschillende schrijvers een
zeer verschillend aantal soorten aannemen..
GIERZWALUW. In den Indischen Archipel
komen vele soorten van Gierzwaluwen voor; de
meest gewone zijn de Salanganen, Collocalia, die
de bekende eetbare vogelnestjes vervaardigen.
Doze nestjes vindt men tegen de wanden der
rotsen, of tegen hooge woningen, zeer dicht bijeen; zij bestaan uit plantendeelen, voornamelijk
naalden van Casuarina-soorten, vermengd met
het speeksel der vogels, zooals die, welke gebouwd
worden door C. linchii, de boeroeng sampi der
Maleiers, waardoor zij voor de consumptie ongeschikt zijn. Bij een andere soort, C. fuciphaga,
worden de nestjes uitsluitend uit het speeksel der
vogels vervaardigd, en daze leverende door de Chineezen zoo gezochte eetbare vogelnestjes. De eetbare vogelnestjes, welke spoedig gedurende het
vervaardigen drogen en clan een soort van taaie
gelei of vischlijra vormen, zijn eigenlijk zonder
sraaak of geur, ze hebben den vorm van een in
't midden doorgeneden half napvormig schoteltje. De vogels plaatsen daze nesten altijd in diepe
holen, ten einde het nat worden to voorkomen,
daar ze in dat geval opzwellen en dus onbruikbaar als broednesten zouden worden. Vele duizenden vogels broeden bijeen. De nestjes verschillen eenigszins in grootte. De wijfjes leggen 2
hoogstens 3 eieren in de kale nestjes, zonder
eenige onderlaag van vederen etc. Zie vender
VOGELNESTEN.
GILGIL (GELGEL). Oude hoofdplaats van,
Kloengkoeng (Bali) aan de Jeh-haha of Vijgenrivier ; vroeger het middelpunt van Bali. Hier werd
in 1908 een patrouille plotseling aangevallen on
werden aldus door Kloengkoeng de vijandelijkheden tegen het Gouvernement begonnen. Dit
voorval leidde kort d,aarop tot de verovering van
het landschap Kloengkoeng. Zie BALI.
GILIBOAN. Zie DUIVENEILAND.
GIRT. Naam van een 125 M. boogen heuvel,
een half uur ten Z.W. van Grisee gelegen, bevattende het heilige graf van Radon Pakoe of Soe-

soehoenan (Soenan) Giri, een leerling van RadOn
Rachniat, die evenals zijn leermeester tot de
verspreiding van den Islam op Java veel heeft bijgedra gen. Hij was de grondlegger van het gezag
der Pangeran's (Soen.an's) van Giri, de zgn.
Priestervorsten, aan wie een geestelijke souvereiniteit werd toegekend en die ook imagen tijd
de vorsten van Mataram, weerstonden, totdat
de laatste hunner in 1680 met behulp van Compagnie's troepen door Soesoehoenan. Amangkoe
Rat II werd overwonnen en daarna met bijna alle
laden van zijn geslacht werd omgebracht.
GISSER. Zie GESER.
GLADAG. In de Vorstenlanden op Java gebruikelijke benaming van de plaats buiten de
Noorderpoort van de aloen-aloen voor de kraton,
waar de transportmiddelen (lastdragers, vrachtpaarden en karren) voor dendienst van den vorst
geleverd moeten worden; ook in de Gouvts. landen verzamelplaats voor de koeli's op plaatsen
langs de groote wogen. Gladagpaard beteekent
eigenl. een paard voor den dienst van den vorst ;
in de Gouvts.landen een paard voor het postweZ0171, en Gouvts.diensten geleverd on aan de gla.
dags gereed staande, moor bepaaldelijk een bediendenpaard, ook wel een knol, van waar de bekende seheldnaam g 1 a d a k k e r afkomstig
schijnt to zijn, die ook aan den Javaanschen kam,ponghond gegeven wordt.
GLAGAH (JA.v.). Zie SACCHARUM SPONTANEUM.
GLATIK (GELATIK). Zie WEVERVOGEL.
GLEBAGAN-STELSEL. Zie VORSTENLANDEN.
GLEICHENIA LINEARIS Clarke. fam. Gleicheniaceae. Resam, Rasam (MAL.), Pakoe rOsam
(MAL.). Een in den geheelen Maleischen Archipel
on ook daarbuiten zeer verspreide varensoort.
De onderste dikke gedeelten van den bladsteel
worden voor pennen gebruikt, van de dunnere
deelen maakt men vlechtwerk, vooral van het
zwarte inwendige deal, dat wel wat op balein
gelijkt. In t et bijzonder worden er hoof dd,oksels van gevlochten.
GLIBBERTJES. Zie ARENGA.
GLOEGOE (JAv.). Zie BROUSSONETIA.
GLYCINE SOJA, Sieb. & Zucc. (= Soja hispida
Monch.) fa m. Leguminosae-Papilionatae. Gadele,
Kadele (JA.v.), Kedele (mAL.), Kruidachtige
plant met opgerichte stengels en witte of lily
bloemen, is Oost-Azie zeer algemeen gekweekt.
Uit de zaden wordt door gisting de bekende Soja
of Ketjap gemaakt, eveneens de boonenkaas
(tao hoe). De onrijpe peulen worden door de Inlanders als groente gegeten. De rijpe zaden zijn
een zeer goad voedsel wegens hun hoog eiwit- en
vetgehalte.
GNETUM GNEMON L., fam. Gnetaceae. Ekor
belangkas (MAL.), Malindjo (BATAV., MAL.), Bogor
of t so (JAv.), Tangkil (soEND.). Boom (in tegenstelling met de andere in Indio voorkomende
Gnetumsoorten, die klimmende heesters zijn),
voorkomend in mannelijke en vrouwelijke exemplaren, op Java algemeen gekweekt on misschien
ook in het wild voorkomend. Het bout wordt
niet gebruikt, daarentegen wel verschillen.de andere deelen van de plant en wel: 1°. De schors,
(Bagoe, waaruit men touw maakt, 2°.
de vruchten, Malindjo, (J.Av.), die als groente gekookt worden gegeten, of (vooral in Banton) tot
platte koekjes fijngemaakt worden, die overal
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ale Kroepoek malindjo bij de rijsttafel gebruikt
worden. 3°. De bloemknoppen on bloemen
(Tjengkarang JAv.), the ook gekookt gegeten
worden. 4°. de jonge bladeren (Klotoh. JA.v.), die
ook als groente gegeten worden.
GOA. Zie GOWA.
GOA GOA. Tamelijk volkrijk eilandje, ressorteerende onder het district Sapoedi, contr. af-'
deeling Kangean, afd. en regentschap Soemenop,
res. Madoera.
GODSDIENST. Bijzonderheden omtrent de
godsdienstige begrippen der volkeren van den
Indigchen Archipel, vindt men, behalve in de
artikelen aan de voornaamste dier volkeren gewijd, onder de rubrieken: HEIDENDOM, HINDOEISME, ISLAM en ZENDING.
GCDSDIENST-AMBTENAREN, zie MOSKEEPERSONEEL.

GODSDIENSTIGE WETTEN, INSTELLINGEN
EN GEBBUIKEN,zie AD ATRECHT en RECHT SWEZEN.

GODSDIENSTONDERWIJS. Zie PtSANTRtN
GODSGERICHTEN, GODSOORDEELEN. Waar
de Inlandsche bevolking destijds onbelemmerd
haar eigene rechtspraak volgens eigen opvatting
kon uitoefenen, gebruikte zij godsgerichten, om
alle zaken, die voor de menschen niet waren uit to
maken, 'door de goden to laten beslissen. En
ook thans nog, waar die Inlandsche bevolking, door onastandigheden — nog onvoldoend
intensief bestuur onzerzijds — ongecontroleerd eigen rechtspraak uitoefent, komen godsgerichten voor. Zeer algemeen is de Waterproef,
die blijkens oude Cheribonsche wetten vroeger
ook op Java voorkwam, terwijl in verschillend.e
vormen ook de Vuurproef bekend is of was.
Verder kent men ook de Dierenproef. Zoo,wordt
eon geding beslist door bewegingen van een levende kip bij de Niassers, of bij de Dajaks door de
stuiptrekkingen van een kip, die geslacht wordt
Ook tweegevechten kent men als godsgerichten,
terwijl bij verschillende volken van den Archipel
nog een aantal onderscheiden manieren bestaan
om schuld of onschuld aan to wijzen.
Ook de eedsaflegging onder Inlanders is vaak als
een soort van godsgericht to beschouwen.
GOEBOEG. Controle-afd., ressorteerende onder de afd. Deno.ak, res. Semarang, vroeger met
Kedoeng-Djati, thans echter met Goeboeg tot
hoofdplaats. De hoofplaats ligt 10 M. hoog, aan
een weg over do Toentang.
GOELA DJAWA. Zie AREN-SUIKER.
GOEMAI - GEBERGTE. Bergketen in de residentie Palembang, Sumatra, die in haar oostelijk
deal de noordelijke afsluiting vormt van de Pasomahhoogvlakte (zie aldaar). Meer westwaarts
nadert de N.O.voet van den grooten vulkaan
Dempo het gebergte. De keten bestaat grootendeels uit oude eruptief gesteenten, vooral diabazen enporfierieten, en hunne tuffen en breccien.
De hoogste top, de Boekit Besar, is 1736 M. hoog.
GOEMANTI. Belsngrijke zijtak der Batang
Hari (Zie SUMATRA. Rivieren.)
GOENDIH. Bekend station aan den spoorweg
Semarang—Solo, van waaruit tranalijnen loopen
naar Poerwodadi en Demak en naar Wirosari en.
Blora. Het station is gelegen bij de onderdistrictshoofdplaats Gejer van het district Poerwodadi,
afdeeling Grobogan, residentie Semarang.
GOENI. MAL. Naam van de jute-pLnt (Corchorus), zoowel als van, de grove weefsels, zakken
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en balen, die van de jute-vezel gemaakt worden
In laatstgenoemde beteekenis wordt het wooed
het meest gebruikt. Zie voorts JUTE.
GOENOENG (ORANG). Zie ORANG GOENOENG.
GOENOENG. 1°. Benaming voor berg in de
talon van Java, Madoera on Bali on in de Maleische talon. De bergnarnen, met Goenoeng samen.gesteld on niet op GOENOENG voorkom.en.d,
zoeke men op het hoofdwoord.
2°. Titel van de regenten in Soerakarta,
belast met het bestuur van de districten buiten
de hoofdplaats. Zie SOERAKARTA.
GOENOENG DJATI. De heuvel Djati, welke
eon drie kilometer noordelijk van de plaats, waar
de hoofdstad Cheribon staat, uit de strandvlakte
verrijst. Op dien heuvel bouwde zich eon wooing
de Sjeikh Noeroe'ddhin Ibrahim ibn Maulana
Israil. Zie CHERIBON (Geschiedenis).
GOENOENG KIDOEL. Afd. en regentschap
in het Z.O. van de res. Djokjakarta. Het bestuur van doze afd. is sedert het jaar 1913
op ongeveer denzeliden voet ingericht als in
de gouvernementslanden. her kon de reorganisatie gemakkelijker worden ingevoerd dan in
de andere afd. van dat gewest, omdat er zich
goon Eur. landbouwondernemingen bevinden.
De afd. door eon Assistant Resident bestuurd, die de hoofdplaats Wonosari tot standplaats heeft, omvat het gelijknamig regentschap,
hetwelk verdeeld is in vier districten. Er zijn
desabesturen ingesteld, maar de dorpshooMen
worden niet gekozen, doch benoemd door den
Rijksbestuurder op voordracht van den Regent,
in overeenstemnaing met den Assistent-Resident
De afd. had (1916) + 250.000 inwoners, waaronder 7 Eur. on 73 Chin.
GOENOENG SAHILAN. Hoofdplaats der onderafd. Kampar Kiri (afd. Bengkalis, Gt. 0. v.
Sumatra), gelegen aan de Kampar Kiri, waar de
bestuursambtenaar zijn standplaats heeft.
GOENOENG SEWOE. Zie DUIZENDGEBERGTE.
GOENOENG SITOLI. Hoofdplaats van het eiland Nias, standplaats van een Ass. Res., die met

het burgerlijk bestuur van de afdeeling Nias
(residentie Tapanoeli) belast is. Is gelegen op den
Noordelijken oever van de No oe, aan het strand
van een vlakke bocht.
GOENOENG TABOER. Landschap in de onderafd. Beraoe van de afd. Samarinda der res. Z.
en 0. afd. van Borneo, in 1878 geschat op 13.200
K.M.2 , bewoond door ongev. 20.000 inwoners,
door een Sultan en rijksgrooten bestuurd.
Goenoeng Taboer vormde vroeger met Sambalioeng, vereenigd naar het schijnt met Boeloengan, het rijk van Beraoe; in 1787 werden die Linden door Bandjorraasin aan. de 0. - I. Cie afgestaan. Nadat Boeloengan zich van Beraoe had
afgescheiden volgde Sambalioeng dat voorbeeld.
In 1834 werd de Sultan van Goenoeng Taboer
bezocht, die de souvereiniteit van Nederland erkende on Beraoe in beheer ontving, terwijl in
1844 Sambalioeng, Goenoeng Taboer en, Boeloe.
ngan als op zichzelf staande rijken erkend, werden.
GOENOENGSARI. Naam van een particulier
land, uitmakende een gelijknamige Europeescha
buurt ter hoofdplaats Batavia, zoomede naam
van een kanaal aldaar, dat het water uit de Tjili
woenct afleidt.
GOENS (RYCKLOF VAN). Geboren to Rees
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(Hertogdom Kleef) in 1619, kwana 1629 met zijn
ouders te Batavia aan en diende de 0.-I. Comp.
in tal via_rt betrekkingen, zoowel burgerlijke als
militaire ; in laatstgenoemcle functien onderscheidde hij zich roemrijk bij verschillende gelegenbeden. Ook werd hij herhaaldelijk voor gezantschappen gebruikt, o. a. 5 malen naar den vorst
van Matars pa. In 1675 werd Van Goens benoemd
tot eersten Raad en Directeur-Generaal en volgde
in 1678 NR etsuycker als Gouv.-Generaal op. Zijn
bestuur werd gekenmerkt door de voortzetting
en beeindiging van den opstand van Troentt djaja.
op Jays, de onderwerping van den Panembahan
van Girl (Griisee), de verovering van Ternate
enz. Hij stierf te Amsterdam in 1682. VerschilIende Memorien van de hand van Van Goens zijn
afgedrukt in de Bijdr. t. t. L en vlk. le rks. Dl.
IV. (1856).
De zoon van dezen Gouv. -Generaal, RYCKLOF
VAN GOENS Jr., geb. te Batavia 1642, was o.a.
rand-ordinair en pres. van schepenen to Batavia.
GOENTOER. Werkzame vulkaan ten N.W.
van Gitroet (Preen ;er) de scheiding uitmakende
tusschen het pl:teau van Garoet en de vlakte van
Leles. De vulkaan bereikt in den top Masigit
2248 M. hoogte. Het topgedeelte bevat een aantal
kraters, waarvan een detailkaart verscheen op
Pl. VII van het Jaarversl. Top. Dienst 1908.
Op do westhelling van den Goentoer ligt het
solfatarenveld Kawah Kiamis.
GOERAMEH. Zie LABYRINTHVISSCHEN.
GOEROE. Sanskriet woord dat leeraar, leerraeester beteekent. In verschillende talon van
don Archipel is dit woord in die beteekenis overgenomen, voornamelijk voor leeraar in den godsdienst, ook der Moslim.sche wet, doch eveneens
voor leeraar van toovermidclelen on tooverspreuken enz.
GOESTI. Op Bali thans nog de gewone titel
van hen, die behooren tot do kaste der Wesja's
(Zie BALI1RS). In het Javaan5ch Kriima-in.ggilvorm van benda,r5, (Deer, gebied;er).
GOGOL. Zie DESA en HEERENDIENSTEN.
GOLONGAN. Jay. Beteekent „tot een groep
vereenigd" b.v. voor het verrichten van heeren.d.ien,ten. Ook naam yen de vijf groote afd.eelingen, waarin de Javaansche m.aatschappij
in de Vorstenlanden verdeeld is (Zie DJOKJAKARTA).

GOLTSTEIN (Mr. WILLEM Baron VAN).
Geb. in 1831 to Hamburg, waar zijn vader
Nederlandsch Minister-Resident was. Was tal
van jaren lid. der 2de en der 1st° Kamer, en van
1874-1876, daarna, van 1879-1882 Minister
van Kolonien. An het tot stand komen der_
Ind.. staatsspoorwegen en van de haven van
Tandjoeng Priok is zijn. naana als Minister verbonden.
GOMBONG. Zie COCHIUS (FORT GENERAAL).
GOMPHRENA GLOBOSA L.,fam.Amarantaceae
Adts-adasan (JAN. .), Kom,bang kantjing (JAv.),
Ratna pakadja, NAL.). Kruid nit tropisch Amerika, in Indio overal gekweekt en verwilderd.
Als sierpLnt zeer gezocht; de bladeren worden
als groente gegeten.
GOMSOORTEN. Gommen zijn stoffen, die in
de nt door omzetting (vergonarning- ) van de
celwancien gevormd worden. Zij vloeien uit den
bast der gomleverende, boomen of boosters naar
buiten, indien doze ingesneden of anderszins

verwond wordt. In den handel noemt men ook
eenige harsen zeer ten onrechte gom, en spreekt
men bijv. van gom-copal, -elemi, -damar enz.
Her volgt een overzicht van Indische gomleverende gewassen, gerangschikt in drie groepen,
n.l. I met in water holder oplosbare (arabineaohtige), II in water gedeeltelijk, troebel, oplosbare en III in water onoplosbare gommen
(bassorineachtige).
I. Acacia Farnesiana e.a. ; Anogeissus latifolia;
Feronia Elephantum ; Melia Azadirachta ; Pithecolobium dulce e.a. ; Prosopis spicigera.
II. Anacardium occidentals ; Bauhinia variegata e.a. ; Calophyllum sp. div. ; Odina Wodier.
III. Acacia leucophlaea e.a.; Albizzia procera
e.a. ; Aleurites moluccana ; Cochlospermum Goasypium ;.Spondias mangifera ; Sterculia sp. div. ;
Terminalia belerica e.a.
GONDAROESA (JAv.). Zie JUSTICIA GEN.
DARUSSA.
GONDOPOERO (Ganda,poora) (JAv.) Gaultheria leucocarpa Bl. fam. Ericaceae. Uit de bladeren
van dozen kleinen heester van het Javaansche
hooggebergte en van de daarmede verwante soort
Gaultheria fragrantissima Wall., wordt in Midden
Java de echte g o n d o p o e r o (gando,poera,)
olie gestookt, welke als geneesmiddel en parfum
bekend is. Doze olio (Javaansche „Wintergreenoil") bestaat uit methyl-salicylaat en kan dienen
ter bereiding van natuurlijk salicylzuur.
GONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.

GONGGRIJP (JUSTUS RINIA PETRUS FRANcOIS). Geb. to Wisch (Gelderland) 1827. Word
oorspronkelijk voor predikant opgeleid; in 1844
uitgezonden door het Ned. Zendelinggenootschap naar Timor; in 1854 word hij benoenad
tot leeraar der Christengemeente to Depok en
Toegoe; in 1864 in Nederland teruggekeerd,
ontving hij eon aanstelling als leeraar (sedert
1872 als Hoogleeraar) in hot Maleisch aan de
Ind. Instelling to Delft. Daar opende hij een
cursus in het Soendaneesch, en bevorderde daardoor de studio dier taal in hooge mate.
Van zijn hand verschenen talrijke Maleische
lees- en leerboeken, o.a. een uitgave van de
Kalilah dan Daminah.
GONYSTYLUS MIQUELIANUS T. & B. fam.
Gonystylaceae,
Garoe, Kajoe garoe (JAv.).
Groote boom van Borneo, Sumatra en vermoedelijk ook van andere eihnden van den Archipel.
Het verharste kernhout (Garoehout, Adelaarshout of Aloehout) is een bekend reukhout, en
wordt vooral in Borneo gevonden. Ook Aquilaria
malaccensis (zie aldaar) levert een reukhout,
dat Garoehout genoemd wordt.
GORAITJI (GOERAHITJI). Groep van verschillende eibndjes in de res. Tern tte en Ond.,
ten W. van het eil. Kajoa, en ten N. van
Tameti.
GORAM - EILANDEN (ook G OR ONG). Eilandengroep ten zuidoosten van de Ceram-LaoeteiUnden, gelegen tusschen 3° 56' en 4° 13' Z.B.
en 131° 19' en 131° 35' 0.L., behoorende tot de
onderafd. 0o,t-Ceram, Ceram.laoet en Goram,
of d. Ceram, re -identie Amboina. De voorni,amste
zijn.: Goram, Soeroeaki of Poeloe Pandjamg on
Afanawoka, alle min of meer bergactatig en
bekend door vele d.eugdzame houtsoorten, welke
er in voldoend.e hoeveelaeid worden. aangetroffen.
Do bevolking is ruim. 6000 zielen stork, al-
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staan onder hoof den
ion Mohammedanen,
met den titel van radja of orang-kaja en veel
handel drijvende op de omliggende eilanden,
terwijl de vrouwen door het woven van kleedjes
uitmunten. Gezamenlijke grootte ± 3000 K.M 2.
GOVAP. Orang Gorap. Mohantniedlnen, die
in kleine nedezettingen Doi, Salangade en andere
eilandjes bewesten Loloda bewonen. Volgen3 de
Clercq zouden zij afstamraelingen zijn van shven
uit den geheelen Archipel, doch voornamelijk
van Flores en Saleyer, door zeeroovers modegevoerd en later hetzelfde bediijf uitoefenende.
Z ij zijn thans rustige visschers.
GORKOM (DR. KAREL WESSEL VAN). Geb.
1835 to Zutphen. In 1855 werd hij aangesteld tot
mil. apotheker 3e klasse bij het Ned.-Ind. leger.
In 1864 word hij tot 'eider der kina-cultuur benoemd, sedert 1872 met den titel van Directeur. In 1875 volgde zijn benoeming tot Hoofdinspecteur der rijst- en suikercultuur, het 11,ndelijk stelsel en al wat daartoe behoort. In 1886
werd hij tot Doctor honoris causa benoemd. Overl.
in 1910. Tan zijn talrijke geschriften noemen wij:
De 0.-I. cultures in betrekking tot landbouw en
nijverbeid. 1881. 2e druk 1884, supplement 1891;
Gids voor de Controleurs op Java en Mad. Bat.
1878, 2e druk 1896. Verder verschenen van zijn
hand artikelen over allerlei onderwerpen in het
N. -I. T. v. Landb. en Nijv., het Nieuws van den
Dag, de Gids, de Ind. Gids enz.
GORONTALEESCHE TALEN. Wannoer men
" het Mongondousch met het Ponosakansch beschouwt als de meest Zuidelijk gelegen grenstaal
der groote Filippynsche groep, dan grenst onraiddellijk in het Weston daaraan een complex
van 4 talen: het BoelangrOsch, het Kaidipansch,
het Gorontaleesch en het Boeolsch (Bwoolsch).
Daze talen kunnen Gorontaleesche worden genoemd naar de taal van Gorontalo, die grootendeels het gebied dozer taalgroep vult. Van doze
4 talen hangen weder het Boeolsch on het Gorontaleesch nauw samen, eveneens het Kaidipansch
on het Boelanga'sch.
Het Gorontaleesch is, voor Celebes, een groote
taal, met een 75000 sprekers. Een groot deel
daaraan woont in de havenplaats Gorontalo,
waar veel vreemdelingen zijn on het schoolonderwijs in het Maleisch wordt gegeven. De taal is
daar dus minder zuiver. Naar zijn ontkenning
heet het Gorontaleesch dila. Van. de Gorontaleesche letterkunde is weinig bekend.
Het Boeolsch beet naar de ontkenning dia. Het
is een kleine taal, met een 5000 sprekers, gelegen
in den N W. hook van bet taalgebied.
Het Kaidipansch heeft niet moor dan een 3000
sprekers ; zijn gebied ligt ten N.O. van het GorontaleeF,Th. Van de Gorontaleesche talon staat
het Kaidipansch het dichtst bij de Filippynsche
taalgroep. Naar zijn ontkenning heet het Kaidipansch die.
Het Boelanga'sch, ook Atinggola'sch genoemd, wordt aan de N. en Z. kust, vlak ten W.
van 't Mongondousch gesproken.
De algemeene trekken der Gorontalee7The
talon toonen aan, dat zij nog dicht bij de Filippynsche talon staan.
GORONTALO. Land.besehrijving. De
afdeeling Gorontalo der residentie Mensdo wordt
begrensd in het Noorden door de Celebes-zee, in
het Oosten door het rijkje Boliang Mongondou,
in het Zuiden door de golf van Tomini en in het

171

Weston door de afdeeling -Midden. Cielebes. Zie
voor de beschrijving van het landschap het artikel CELEBES (a. de Noordarm).
De landbouw staat nog op een lager trap
verbouwd worden rust, djagoeng, klappers (in de
laatste 15 jaren is de klapperaanphnt belang4k
uitgebreid), tabak; sagoe komt veel voor in de
moerassige streken en wordt bij gebrek aan ma's
gegeten. In de bosschen wordt uitstekend tiro.raerhout gevonden, benevens gom, copal, rotan,
verfhout en was, waarin druk handel wordt gedreven. Er is in daze afd. nog slechts 1 Mijnbouwmaatschappij, Paleleh, in exploitatie (goud).
De veestapel bepaalt zich tot karbouwer, runderen, geiten, schapen en paarden. Doze laatste
zijn klein doch goede telgangers on die van gekruist Parigisch ras worden voor de bests gehouden.
Be v olkin g. De bevolking belijdt grootendeels den Mohammedsanschen godsdienst; door
toen.emend.e deelnemin4 aan de bedevaart is het
getal hadji's zeer toegenomen. Als takken van
nijverheid verdienen verraelding het weven van
kleedjes, het vlechten van rotan-matten, hoeden
en doozen en het waken van bultzakken van
kapok, die tegen lage prijzen to bekomen zijn.
Het grootste gedeelte der bevolking is opeengehoopt in de vlakte van Gorontalo. Het zielen.tal
bedraagt voor de afdeeling ongeveer 125.000.
Voor de taal zie GORONTALEESCHE TALEN.
Sedert de reorganisatie van 1 Juli 1911 (Ind.
Stb. 286) bestaat de afd. Gorontalo, onder
eon Assistent-Resident, uit 4 onderafd., nl.
Gorontalo, Boalerao, (Boeahlerao), Kwandang on
Bwool.
GORONTALO. Iloofdphats van de tot de
Residen.tie Menado behoorende Assistent-Residentie van Bien naam, gelegen aan. de Z.-kust
van het N.lijk schiereiland van Celebes, aan de
samenvloeling der rivieren Bone on Bolango.
Behalve de tot het district Kota gerekend. wordende Gorontaleezen wonen er ± 178 Europeanen, 950 Chineezen ± 350 Arabieren, Nal, 1700
Boegin.eezen en ruim 1300 Christen-inlanders.
De plaats is mina en frisch gebouwd rondom een
groote aloen-aloen.
De reede is niet van de beste; desondsnks is de
handel in den loop der jaren aanzienlijk toegenomen ; de artikelen van invoer zijn hoofdzakeNk
lijnwaden en koperwerk, terwijl worden uitgevoerd damar, rotan, verfhout, copra, kapok,
huiden, schildpad en schelpen. De temperatuur
is niet hoog en wordt vooral getemperd door
de Z. - on Z.O.winden. Do regenval is zeer ongelijk.
GOSSYPIUM. Zie KATOEN.
GOUD. (Geografisch en geologisch, voorkomen).
D ct het voorkomen van goud in den Archipel
reeds in oude tijden bekend was, blijkt uit ververschillende berichten, zoowel uit den iiindoetijd als uit Arabische bronnen.
Toch kan, in. verband met do ondervind.ing
van het voorkomen van goud over de geheele
wereld on met de geologische sainenstelling dier
streken, aangenomen worden /Loch Java,
noch de eilanden ten W. van Sumatra goudrijk kunnen zijn gewee3t.
Men kan ook in Indio twee goudgangperioden
onderscheiden, n.l. de met (oudere) granieten en
aanverwante gesteenten in verband staand.e,
(West-en Zuidwest Borneo, Midden- en een deal
van Noord Celebes, een deel van Sumatra) en
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de aan (jongere) kwartstrachieten, rhyolieten,
ook wel andesieten, gebonden gangen (Benkoelen
en andere gedeelten van de westelijke helft van
Sumatra, bet oostelijk deel van Noord.-Celebes).
Het is voornamelijk de eerste categorie, die de
alluviale terreinen heeft opgeleverd, welke in
Borneo (vooral West-Borneo) aanleiding hebben
gegeven tot de uitgebreide Chin.eesche en Inlandsche goudwasscherijen en waaruit weer de
rijkdom van dat gedeelte van India aan goudgangen werd afgeleid. Intusschen is het juist
niet doze, doch de andere categorie van gangen,
waarop tot nog toe zoo goed als uitsluitend de
winstgevende goudmijnen werken.
INLANDSCHE GOUD WINNING. Inlandsche goudwinning heeft reeds bestaan lang voor de Nederlanders zich in India gingen vestigen. En het zijn
volstrekt niet alleen, goudwasscherijen; op Sumatra en Celebes heeft men de duidelijke overblijfselen gebonden van echten gangmijnbouw. Vooral Benkoelen schijnt de aandacht der oude bewoners getrokken to hebben, o. a. Redjang
Lebong, doch de herinnering aan dien raijnbouw
was dermate uitgewischt, dat de plaatsen eerst
in het laatst der vorige en het begin dozer eeuw
opnieuw ontdekt moesten worden. Dat de oudtijds ontgonnen ganggedeelten enorm rijk zijn
geweest (en gedegen goud in groote hoeveelheden
moeten hebben bevat) is reeds op to waken uit
den roep, die van Sumatra als goudland uitging; van de proclucties ontbreekt echter elke
opgaaf. Wel waarschijnlijk is een duel van dit
goud naar elders gebracht en daardoor heeft
misschien. ook Java — ofschoon ten onrechte —
den naam verkregen van goudrijk to zijn. Ook
bij de latere oni ginningen op NoordCelebes stuitte
men hier en daar op oudo inlan.dsche werken
van niet geringe uitgestrektheid.
De kunst van goudwasschen schijnt bij vrij wel
alle bewon.ers der daarvoor in aanmerking komende streken bekend to zijn geweest, doch het
geschiedde bijna overal op kleine schaal, dik
wijls taken door vrouwen en kinderen of in den
tijd, dat men niets antlers to doen had. Op wat
uitgebreidere wijze gescLiedde het in de afd.
ling Martapoera op Z.-Borneo, dock van een
stelselmatige goudwassching op groote schaal
kan eigenlijk slechts in de z.g. Chineesche Districten der IV esterafdeeling van Borneo worden gesproken.
Als centrum der goudgraverijen in Zuid-Borneo
kan Pleihari worden beschouwd; volgens Hooze is
een Oost-West-lijn over den heuvel Kobok, even
bezuiden. de Seloeang rivier, de vrij scherpe grens
tusschen de diamantgronden ten N. en de goudgraverijen ten Z.
Van de inlandsche goudwasscherijen op de
overige eilanden is weinig bekend; op Sumatra
en Noord.-Celebes zijn of waren zij zeer verspreid
en ook op Java schijnt bier en daar het metaal
op die wijze gewonnen to zijn.
EUROPEESCHE GOUD WINNING. Over de voor
rekening der Oost-In.dische Compagnie ondernomen pogingen tot het winnen van edel metaal
op Sumatra en Celebes, zie bij ZILVER.
Van meer belang werd de Europeesche goudwinning tegen het laatst der vorige en het begin
dozer eeuw. In de eerste plaats op W. Borneo,
later op N. Celebes (Soemalata, Totok, Paleleh,
en Bolaan.g-Mongondou, ten slotte Sumatra (in
Benkoelen.: Lebong Donok, Lebongsoelit en Si-

mau). Na 1906 nam het aantal goudconcessies
in de Padangsche Bovenlanden zeer toe.
Terwijl, met uitzondering van Paleleh, de exploitatie op N. Celebes weinig succes heeft opgeleverd, zijn de goudmijnen. van Benkoelen wel
van belang; alle bouwen op kwartsgangen in
andesiet-gesteenten, on wel schijnt Kier, wat op
Celebes niet zoo duidelijk is, speciaal de zure
andesiet op de goudvoering een gunstigen invloed to hebben gehed.
STAATSEXPLORATIES. Behalve door de genoemde maatschappijen zijn ook van gouvernementswege herhaaldelijk onderzoekingen ingesteld naar het voorkomen van goud, Ook Kier
had de Westerafdeeling van Borneo de primeur
doch het advies van Ir. van Schelle was beslist
ongunstig ; ook het onderzoek op N. Celebes en
ter W.kust van Atjeh leidde niet tot exploitatie.
Na het succes der Redjang Lebong goudmijn
werken in 1005 de residentie Benkoelen on een
deel van Palembang voor particulier onderzoek
gesloten en werd sedert dien door gouvernements
ingenieurs een uitgebreid onderzoek naar het
voorkomen van meerdere goudhoudende gangen
ingesteld, dat nog niet geheel is afgeloopen, terwijl ook nog nergens tot exploitatie is overgegaan.
Begin Mei 1915 word door de Regeering een
(sedert aangenomen) wetsontwerp ingediend tot
wijziging der Indische begrooting ten behoove
van de ontginning door den Lando van eenige
goudvelden in het gewest Benkoelen, on wel
voorloopig van de veld.en Tambang Sawah, 9
K..M. ten N. van Lebong Donok on Lebong
Simpang, 25 K.M. ten Z.Z.O. van die plaats.
Doze velden beloven een zeer loonende exploitatie.
GOUDBERG of SEULAWAIH AGAM. Oude
vulkaan, dicht bij het Noordelijk uiteinde van
Sumatra, in de onderafd. Seulimeum, afd.
Groot-Atjeh, 1726 M. hoog en door een lagen
rug verbonden met den slechts 860 M. hoogen
Weesberg (Seulawaih Inoeng).
GOUDVISCH. Zie KARPERACHTIGEN.
GOUVERNEMENTS - MARINE on GEWESTELUKE VAARTUIGEN. In eon eilandenrijk als
Ned.-India zijn middelen van vervoer to water
voor het bestuur en de ad,rainistratie onmisbaar.
In doze behoefte voorziet de Gouv. Marine en
de dienst der z.g. gewestelijke vaartuigen. Organiek ressorteerende onder het Departement der
Marine en als dienstchef hebbende den Hoofdinspecteur van Scheepvaart, staan zij in hun
materieele dienstpraestatie ter beschikking van
de gewestelijke bestuurshoofden.
Zie voor Personeel en Materieel den Regeerings-Almanak, le Deel, onder Zeemacht.

GOUVERNEMENTS ONDERNEMINGEN VAN
LANDBOUW. Zie LANDBOUW.
GOUVERNEMENTSPUPILLEN zijn Europee-

sae knapen en jongelieden, die op 's Lands kosten in particuliere gestichten worden Terpleegcl,
opgevoed en voor een passenden maatschappelijken werkkring worden opgeleid. Het instituut
der gouvernementspupillen word in het leven geroepen bij Gouv. besluit van 18 Mei 1912 no.
45 (Ind. Stbl. no. 332) en zulks na gedeeltelijke
buitenwerkingstelling van het Kon. besluit van
19 Maart 1897 no. 36 (Ind. Stbl. no. 129), behelzende de reorganisatie van het Korps Pupillen
to Gombong.
In het Gouv. besluit van 18 Mei 1912 no. 45,

GOUVERNEMENTSPUPILLEN— GRAF.
(Alg. Order voor het Leger. 1912 No. 42) vindt
men bepalingen betreffende het instituut der
Gouvernementspupillen. Zij worden opgenomen
in het Parapattan Weezengesdcht to Batavia,
het Protestartsche Weeshuis te Semarang, de
Soerabajasche Jongens- Weezeninrichting, het
door „Batavia's Vincentius Vereeniging" beheerde St. Jozef gesticht to Batavia, het gesticht der vereeriging „Hulpfonds van den H.
Vincentius a Paulo" te Buitenzorgien het RoomschKatholieke Weeshuis to Semarang.
Zie ook PUPILLEN, MILITAIRE-.
GOUVERNEUR. Ambtstitel der hoofden van
gewestelijk bestuur over Atjeh en Onderh., Oostkust van Sumatra, en Celebes en Onderh. Zie
BESTUUR.
GOUVERNEUR-GENERAAL. Aan het hoofd
van het centraal-bestuur in Indio staat een
Gouverneur-Generaal, die in naam der Koningin
de Regeering uitoefent over de kolonien en
bezittingen van het Rijk in Azio op den voet en
onder de bepalingen van het Regeerings-reglemeat. Art. 1 R. R. De instelling dier hooge waardigheid dagteekent van 27 Nov 1609, toen de
Gouverneur-Generaal P. Both door de StatenGeneraal benoemd werd, ten elude eenheid in
India te verkrijgen.
be Gouverneur-Generaal wordt benoemd en
ontslagen door de Koningin, op voordracht van
den Ministeraad. De eenige eischer, door het
Regeeringsreglement (art. 2) voor die benoeming
gesteld, zijn dat de betrokken persoon Nederlander zij en den leeftijd van 30 jaren vervuld
hebbe. Voorts mag Been bloedverwantschap bestaan, tot den vierden graad ingesloten, tusschen
den Gouv.-Gen. en den Luitenant-Gouv.-Gen.,
den vicepres. of de overige laden van den Raad
van India, noch tusschen hem en de secretarissen
van het Gouvernement (artt. 8 en 18 R. R.).
be Gouv.-Gen., die zonder de machtiging der
Koningin zijn waardigheid niet mag nederleggen, noch Ned.-India verlaten, houdt gewoonlijk zijn, verblijf te Buitenzorg, waar in
zijn huisvesting op 's lands kosten voorzien
wordt, terwijl tevens het landhuis to Tjipanas to
zijnen dienste staat, benevens het hotel to Rijswijk, wanneer hij to Batavia vertoeft. De jaarwedde van den Gouv.-Gen. bedraagt f 132.000;
voor reiskosten is bovendien f 20.000 's jaars uitgetrokken.
Het bestuur van den Gouv. Gen.(waarover zie
BESTUUR) wordt door hem uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het R.R. en de
bevelen on aanwijzingen, hem door de Koningin
of namens Haar door den Minister van Kolonien
gegeven.
Een lijst van de Gouv.-Gen.s vindt men in de
groote Encycl. Zie voor de levensschets der overladen Gouv.-Gen. op hun namen; voor nadere
bijzonderheden M. A. Van Rhede Van der Kloot,
De Gouverneurs-Generaal en CommissarissenGeneraal van Ned.-India, 1610-1888, Historisch
genealogisch beschreven, 's - Gray. 1891.
GOWA. Dit door Makassaren bewoond landschap, vroeger een der bondgenootschappelijke
landen in het Gouv. Celebes en Onderh., is als
gevolg van ons militair optreden in 1905 on volgende jaren bij het rechtstreeks bestuurd gebied
van dat gouv. ingelijfd (Ind. Stb. 1910, no. 573).
Het was een overblijfsel van het voormalige
beroemde rijk van Makasser, dat in het begin der
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17de eeuw suprematie uitoefende over een deal
van Celebes en verscheidene streken daarbuiten
en dat, na herhaalde oorlogen, een gedeelte van
zijn gebied aan de 0.-I. C. afstond on onder haar
gezag kwam. (Zie BONGAAISCH TRACTAAT).
Gowa bleef daarna in ondergeschikte verhouding
tot het Nederl. gezag, ook na de vemieuwin.g van
het Bongaaisch contract in 1824.
Onder het bestuur van Gowa's laatsten vorst
werd de verhouding tot het Gouv. hoe Unger
hoe meer gespannen, hetgeen ten slotte tot gewapend optreden onzerzijds leidde. 18 Oct. 1905
rukten onze troepen Gowa binnen; het zelfbestuur vluchtte, on weldra was het verzet gebroken; sedert zijn orde en rust niet noemenswaard meer verstoord. Op 1 Jan. 1911 volgde
de inlijving bij het Gouv. gebied.
Onmiddellijk voor de inlijving was Gowa eon
landschap met een oppervlakte van 1965 K.M. 2
(d.bijnaeoprvlktd inceLmburg) met een bevolking van ± 60.000 zielen.
Van eigenlijk Gowa vormt het grootste westelijk deel de onderafd. West-Gowa, terwijl
het zuidelijk deal bij Takalar on het oostelijk
bij Bonthain is gevoegd. Vernaelding verdient
nog dat de Vorst vroeger in het bestuur over het
landschap word bijgestaan door een hadat of
rijksraad, uit 9 kiesheeren of rijksgrooten. bestaande.
GRAAFLAND (NICOLAAS). Geb. to Rotterdam in 1827, werd in Aug. 1849 als zendeling
uitgezonden naar de Minahasa, waar hij in 1850
zijn work to Sonder begon en er al zeer spoedig
een kweekschool voor inl. onderwij zers opric htte,
die in 1854 naar Tan,awangko verplaatst word.
Tot 1883 bleef hij directeur dier school; toen
ging hij in Gouvts. dienst over en werd adj. inspecteur bij het inl. onderwijs, eerst to Ambon,
later to Tondano. Overl. in 1898. Voornaamste
geschrfften: de Minahasa Rott. 1867 2 dln. on
een aantal leerboeken v. h Inl. onderwijs.
GRADJAGAN - BAAI. Een 16 K.M. breede, niet
diep inloopende, open baai aan de Z.kust van de
Z.O. punt van Java op ongeveer 114° 15' O.L.
van Gr., waarin het riviertje Sogara Anak uit
loopt.
GRAF. 1 Bij een aantal volksstammen in den
0.-I. Archipel worden de lijken niet begraven,,
maar in het bosch geabandonneerd (Poenan's)
of op stellingen geplaatst, sours ook wel in de
nabijheid der woningen (een aantal stammen
van N. Guinea). Bij de Kajans en ander° stana men van Centraal-Borneo worden, de dooden
onder een grooten afhangenden rotsmuur of
in rotsholen geplaatst. Bij sommige volken,
als de Olo-Ot op Borneo en sommige Timoreezen,
worden de lijken in een to voren uitgeholden, in
den grond staanden boom geplaatst, zoodat, abs
de boom blijft Leven, deze weer geheeldichtgroeit.
Eigenaardig is de zittende, hurkende houding
met hoog opgetrokken knieen, die bij vele heidensche stammen aan de lijken gegeven wordt
(Z.O en Z. W. ail., W. Flores, Ceram enz.). Mum mificatie heeft o.a. plaats bij verschillende N
Guinea-stammen. Doodkisten treft men aan o.a.
bij de Olo-Ngadjoe-Dajaks der Z. en 0. Afd.
van Borneo, waar de lijken eerst in een uitgeholden boomstam worden geplaatst, on na het
doodenfeest in een fraaie ijzerhouten kist op
palen worden gedeponeerd; vroeger worden in
de Minahasa de lijken in hurkende houding bij
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GRAF— GRISEE.

genet in steenen potten of doodkisten. Ook bij de
Bataks had men vroeger steenen doodkisten,
terwijl ze ook als oudheden in de res. Besoeki
op Java zijn aang-etroffen.
2. De Mohammed- nenplegen hun dooden te
begraven. Het begraven in een kist is daarbij in
het algemeen niet gebruikelijk, want men acht
het wenschelijk, dat de doode op de aarde ruste,
in letterlijken zin, en legt daarom zelfs aarde
op den bodem der kist, indica men iema.nd daarin
begraaft, of maakt den bodem van rotan of met
rotan saamgebonden klapperbladsteelen om de
aanraking van den doode met de aarde mogelijk
to maken.
Het graf behoort zoo ingericht te worden, dat
de doode in een vrije ruimte, een soort van spelonk of grafgewelf, ligt. Daartoe graaft men eerst
een kuil (ter diepte van ongeveer een manshoogte), welke als toegang tot de grafruimte
re.oet dienen. Daze laatste wordt daarna, uitgehold, liefst in een der zijden van den toegangskuil aan het benedeneinde, of in den bodem van
den toegangskuil, in den vorm eener langwerpige
gleuf, welke den doode tot laatste rustplaats
moet strekken. De doode behoort in het graf op
de rechterzijde to worden n.edergelegd met het
gelaat in de richting naar Mekka.
Naar de Moslirasche Wet mag men de plaats,
waar het graf zich in den grond bevindt, aan de
oppervlakte slechts kenbaar maken door een
geringe en liefst platte ophooging. Het hoofd.einde van het graf wordt aangeduid door een
houten paaltje of opstaanden grafsteen. Doze
raerkteekeneen staan in soramige streken zoowel
aan het voeten- als aan het hoof deinde en hun
vorm wijst soms aan, of het graf van een man,
dan wel van een vrouw is. Zie verder KRAMAT.
GRAMMATOPHYLLUM SPECIOSUM. Bl.,
fam. Orchidaceae. Anggrek teboe (JAN.). Een
reusachtige epiphytische Orchidee, een van de
grootste die bekend zijn, in een groot deel van
den Archipel en ook op het vasteland voorkomend. Een exomplaar in den Buitenzorgschen
tuir heeft gebloeid met meer clan 50 bloeiwijzen
en ± 5000 bloemen.
GRANAATAPPEL. Zie PUNICA.
GRAPTOPHYLLUM HORTENSE Nees., fam.
Acanthaceae, Poeding (MAL ), Poering (BATAV.,
MAL., JAN.). Handeuleum (s0END.). Zeer tapemeen gekweekte boosters, zoowel voor omheiningen als tot sierplant, opvallend door de fraaie,
versehillend gevlekte bladeren.
GRASOLIEN. Doze worden in Indic verkregen
o.a. uit : Cymbopogon Nardus Rendle (Roempoet
sere wangi). Uit de versche bladeren van deze
in pollen groeiende grarainee verkrijgt men door
distillatie met water ongeveer 0.75 % van een
zeer lichtgele, welriekende olie, in den handel
eitronellaolie geheeten. Dit gras, dat waarschijnlijk op Ceylon in het wild voorkomt, tiert
op Java in vochtige streken zeer welig en ka n
eenige malen 's jaars geoogst worden. De cultuur
ervan heeft, niet het minst door den stoot welken
's Lands Plantentuin to Buitenzorg er aan heeft
gegeven, in de laatste jaren een hooge vlucht
genomen. Op Java vindt men verseheidene zeer
geed ingerichte, door Europeanon gedreven fabrieken. De daar gewonnen olie behaalt op de
markt de boogste prijzen, daar de reuk fijner is
dan die van de op Ceylon verkregen olie.
Cymbopogon (Andropogon) citratus Stapf en

C. flexuosus Stapf, (Roempoet sere), leveren de
lernongrass olie. Dit gras, dat slechts 0.2 % olie
geeft, wordt op veel kleiner schaal op Java gecultiveerd dan roempoet sere wangi. Het hoofa_
bestsnddeel van de olie is citraal.
GRASVELD (CHARLES HENRI VAN). Geb.
to 's-Gravenha ge 1766, bekleedde een aantal
hooge betrekkingen, on word in 180 5 benoemd
tot Commissaris- Generaal, tevens Gouv.-Gen.
van Bitaafsch Indian, tevens Luitenant- Generaal in dien -A der Republiek. Met zijn medecom.missaris Elout naar Indic vertrokken, word hij
eehter voor hij de kolonie bereikte, door Koning
Lodewijk Napoleon teruggeroepen. Hij overleed
to 's-Hertogenbosch 1841.
GRATI. District van het regentschap Pasoeroe.
ar in het gewest van dien naam, met het bij de
districtshoofdplsats gelegea meer van G r at i, Ranoe Klindoengon geheeten, bekend om
de groote hoeveelheden eendeneieren die er gevonden worden, waarvan. het zouten een bepaalde industrie uitmaakt.
GRESHOFF (MAURITS Da.). Geb. to 's - Gravenhage in 1862. In 1887 vertrok hij als milit.
apoth. 2de kl. Ind. Leger naar Java. Aan Groshoff komt de verdienste toe, den grondlag gelegd te hebben van het stelselmatig onderzoek
der Indische plsntenstoffen. Hij ontdekte niet
alleen in Indische gewassen een groot aantal
a lkaloiden en ander heroische bestanddeelen,
maar wist zijn onderzoekingen ook nuttig to
maken voor de vergelijkencle phytochemie en
voor de planten-physiologie. In 1895 verliet hij
's lands dienst en word toen aangesteld tot scheikundige aan het koloniaal museum te Haarlem.
In 1896 word hij tevens onderdirecteur dozer installing en bedankte hij voor het hem nangeboden
hoogleeraarsambt in do pharmacognosie to Amsterdam. In 1901 volgde hij Van Eeden als dimetour van het kol. museum op, welko betrekking
hij tot aan zijn dood op 8 Dec. 1909 vervulde.
Voornaamste Ge,chriften: Uber den Hopfen,
Diss. 1887 ; Eerste verslag van het onderzoek naar
de plantenstoffen van Ned.-Indio, BA. 1890;
Phytochemische rapporten in de verslagen van
's lands plantentuin 1888-92; Plarten en plantenstoffen, Bat. 1891. Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Ned.-Indio door de Clercq, 1909;
Voorts opstellen in Teysmannia, Ind. Mercuur,
Album der Natuur en in vaktijdschriften.,
GRESIK. Zie GRISEE.
GREVE (WILLEM HENDRIK DE). Geb. to
Franeker in 1840, ward in 1861 benoemd tot
aspirant-ingenieur bij het mijnwezen in Ned.Indie. De Greve is bekend geworden als de ontdekker van de Oembilinkolenvelden is de Padangsehe Bovenlanden. Hij ontwierp een plan
van afvoer dier kolen naar de Oostkust van
Sumatra en verdronk tijdens een onderzoek
naar de nitvoerbaarheid. daarvan (October 1872)
in de Kwantan- of Indragiririvier.
GREYHOUND (STRAAT). De amalle, diepe
straat welke loopt tusschen de eilanden, onmiddelijk be W. Taliaboe, het W.lijkste der Soelaeilanden, gelegen, vormt een der verbindingen
tusschen het Z.lijk en het N.lijk gedeelte der
Moluksche zee.
GRISEE (GReSIK, GARSIK = droog land);
afd, der res. Soerabaja, bestaande uit het regentschap van dien naam en drie controleafdeelingen, ml. Grisee met do districten Grisee,

GRISEE—GROND (RECHTEN OP DEN).
Bengawandj6ro en GOenoeng Kend6ng; Si- .
dajoe met de districten Sidajoe en Karang binangoen en het eiland Bawean, bestaande uit
het gelijknamige district. Op het eind van 1915
had daze afdeeling een bevolking van omstreeks
350.000 zielen, onder welke 150 Europeanen,
2000 Chineezen en 1000 Arabieren. De hoofdplaats is gelijknamig (zie aldaar).
GRISEE, GRISSEE (GReSIK of TANDES).
Hoofdplaats van de afdeeling Grisee der. residentie Soerabaja, gelegen aan Straat Madoera, telde
ult. 1915 ± 26.000 inwoners, waaronder ongeveer 130 Europeanen, 1800 Chineezen en 1000
Arabieren. Het is een vervallen stadje, dat veel
handel en scheepvaart heeft gekend, doch thans
op zijn vroeger druk bezochte reeds, wat de
grootere scheepvaart betreft, slechts en.kele kustvaarders ziet.
Merkwaardig is Grisee door hare geschiedkundige oudheden. Men vindt een schat van
xnateriaal voor historische studio in de Mahpoeri
of Gapoethwetan, waar uitgestrekte terreinen
door begraafplaatsen (de oudste uit de 14e eeuw)
worden ingenomen. De poorten vertoonen den
Hindoosohon bouwstijl. Het praalgraf van Maulana Malik Ibrahim, den oudsten der 8 of 9
heiligen, aan wie de Javanen de vestiging van
den Islam in hun land toeschrijven, wordt er nog
zeer in eere gehouden. (Zie verder onder GIRI).
Te Grisee wordt veel work gemaakt van het
vervaardigen van voorwerpen uit koper en messing, alsmede het vervaardigen van houten kisten
en het vlechten van rotanmatten. De songkets
(goud - en zilverweefsels) van Grisee zijn bekend.
GROBOGAN. Regentschap en afdeeling van de
residentie Semarang, met een oppervlakte van
1287 K.M. 2 en een bevolking in 1905 van 244.000
zielen, waarvan 150 Europeanen en 2300 Chineezen, bestaande uit 2 controls-afdeelingen, n.l.
Poerwodadi met de districten Poerwodadi en
Grobogan, en Wirosari met de districten Wirosari
en Kradenan (zie onder die namen). De afdeeling
vormt het benedendeel van de vallei der Kali
Loesi met de noord- en zuidwaarts aangrenzende
heuvels. De laatste zijn grootendeels met djatibosschen bedekt, die zich vroeger ook tot in
de vlakte uitstrekten. Eerst sedert het midden
der 19e eeuw is de laatste bewoond en bebouwd
geworden, maar de groote meerderheid der velden is van den regen afhankelijk. De velden langs
de Loesi hebben telken jare van bandjirs to Ajden Oogstmislukking door droogte in den westmoes son of door to veel regen in den oostmoesson —
het eerste vooral van padi, het laatste meest van
tweede gewassen komt herhaaldelijk voor en
in sommige jaren over groote uitgestrektheid,
waarvan ziekten en hongersnood de gevolgen
zijn. Berucht is de hongersnood 1848—'49 (zie
CULTUURSTELSEL). Ook tusschen 1880 en
'85 heerschte groote sterfte, waardoor de bevolking in dat lustrum van 276.000 op 177.000 verminderde. In 1902 mislukte de rijstoogst op niet
minder clan 18 500 bouws sawah en in 1904 de
oogst van tweede gewassen op 18.6000 bouws
Daardoor en door rampen als cholera, koortsen
en de pest nam de bevolking van 257000 zielen
in 1900 of tot 241.000 in 1905 (onder het laatste
cijfer waren 150 Europeanen en 2250 Chineezen).
In 1915 telde de bevolking + 280.000 o.w. 178
Europeaner en 2850 Chineezen. Naast het voornaamste tweede gewas, djagoeng, breidt de
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te*elt van 'cassava zich uit, die in slechte jaren
een ware uitkomst is. De klapperaanplant neemt
toe evenals die van kapok. Ook wordt veel tabak geplant voor de inlandsche markt.
Landbouwondernemingen komen in Grobdgan
riot voor, wel ondernemingen voor den hout -aankap en drie gouvemements houtvesterijen.. —
Twee tramlijnen doorsnijden de afdeeling van
West naar Oost on zijn bezuiden de hoofdplaats
Poerwodadi en nabij Koewoe door dwarslijnen
verbonden. Bij Goendih hebben de trams aansluiting op de spoorlijn Semarang — Soerakarta.
De controle-afdeeling Wirosari telt vele merkwaardige natuurverschijnselen; in het lage kalkgebergte aan de noordelijke grans konaen zeer
fraaie druipsteengrotten voor met holder witte
stalactieten.; voorts in het district Kradenan,
de naodderwellen van K o e w o e, (zie aldaar),
waaruit tout gewonnen wordt.
GROENEVELDT (WILLEM PIETER). Geboren to Gorcum in 1841, overleden to 's-Gravenhage in 1915; ward in 1864 benoemd tot tolk voor
de Chineesche taal to Pontianak; zes jaar later
ward hij overgeplaatst naar Pa dang ; in 1872 word
hij bekst met de function van secretaris-tolk
bij den Nederlandschen. Consul-Generaal to Peking. In 1874 keerde hij weder naar India terug
en ward benoemd tot tolk voor de Chineesche
taal to Batavia. In 1877 ward hij benoemd tot
referendaris bij het Dep. van 0. E. en N., in
1881 tot secretaris en in 1887 tot directeur van
dat departement. In 1889 ward hij lid in den
Raad van N. I., in 1893 ward hij bevorderd tot
vice-president van den Raad van N.-I., welk
ambt hij bekleedde tot 1895. Van zijn hand verschen.en o.a.: Notes on the Malay Archipelago
and Malacca, compiled from Chinese sources,
Verh. Bat. Gen. XXXIX 1876, van Engelsche
zijde opnieuw uitgegeven in 1887; De Nederlanders in China (1601-1624) le (tevens laatste)
deel, 1898. Gezamenlijk met Dr. Brandes gaf hij
uit : Catalogus der archaeologische verzameling
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Weten.schappen (1887).
GROND (RECHTEN OP DEN), Een onderzoek naar de rechten op don grond der lid. bevolking op Java on Madoera ward gelast bij
Gouv. besluit van 10 Juni 1867; de uitkorasten
daarvan zijn neergelegd in het Resume van
Bantam (1871) en in de 3 deelen van het Eindresume (1876, 1880, 1896); voor Kedoe was in
1871 reeds een publicatie verschenen war aanleiding van de statistieke opneming alda,ar
(„De Residen.tie Kadoe") .Voor de Buitenbezittingen zijn 8 agrarische resume's verschenen
(1872-1877), betreffende rechten op onontgonnen gronden, n.l. voor Sumatra, Banka,
Amboina, Celebes, W. Borneo, Z. en 0. Borneo,
Menado, Billiton en Timor; in 1889 het résumé ,
vanBli.DrzjdeAatchbunls
nog agrarische resume's to vinden, terwijl sedert
1914 door het Kolon. Inst. Pandecten van het
Adatrecht worden uitgegeven. De agrarische
bevolkingsrechten worden voor ons rechtstreeksch gebied in geheel ladle uitdrukkelijk
beschermd door art. 62 lid 5 (vgl. lid 3 en 4) van
het Reg. Regl.
Het rneest omvattende dozer agrarische rechten is het beschikkingsrech,t, toekomende aan een
Inl. rechtsgemeenschap (stem, district, dorp),
inhoudende, dat die rechtsgemeenschap een
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bepaald gebied beschouwt als alleen beschikbaar
voor zich en haar leden, die er vrij mogen zaraelen, ontginnen enz. terwijl leden van een andere
gemeenschap dat slechts naogen met vergunning
van en tegen betaling van een recognitie aan
de rechthebbende gemeenschap. Ook over ontgonnen grond behoudt de gem.eenschap een
zekere bevoegdheid. Slechts in enkele streken
(b.v. het Gajoland, en bij de Toradja's op
M. Celebes) bestaat het niet; in despotisch geregeerde streken heeft het vorstengezag het
grootendeels doen. verdwijnen. Uit dit altijd aan
een gem.eenschap toekomende recht ontwikkelen
zich de individueele rechten der leden; als eenvoudigste uitingen : het zamelrecht, het jachten vischre6ht, ten slotte het ontginningsrecht.
Beperkt de ontginning zich tot een extensieven
roofbouw, dan leidt zij slechts tot een genotrecht.
Gewoonlijk wordt het uitgekozen stuk grond
door merkteekens afgebakend; daardoor ontstaat een tijdelijk voorkeurrecht op dien grond,
van dozen negatieven inhoud dat zoolang het
voortbestaat, anderen dien grond niet in ontginning mogen nemen; in de Minahasa beet dit
recht spar- of palau-recht. Betere cultuurwijzen leiden, tot meer duurzame ontginning;
op dergelijken cultuurgrond wordt het inlandsch
bezitrecht uitgeoefend, nog altijd beklemd tusschen het hoogere beschikkingsrecht der gemeenschap. Hoe volmaakter de cultuur wordt,
des te sterker doen zich de rechten der individuen golden, tot ten slotte, zooals op Bali voor de,
sawah's, op W. Java en Atjeh voor alle bouwvelden, het Inl. bezitrecht uit de kluisters van
het beschikkingsrecht bevrijd wordt.
rustige ontwikkeling van het recht op vaste
bouwvelden is vooral daar gestoord, waar despotisch vorstengezag de bezitters aan zware lasten
en heffingen onderwierp (Vorstenlanden op
Java, sommige der vroegere rijkjes op Bali, in
Siraloengoen ten 0. van het Tobameer) ; het
recht van den landbouwer kan Kier een bewerkings - of bouwrecht genoemd worden, waarmee
tot 1912 geheel overeenkwam het z.g. eripachtsrecht der opgezetenen van particuliere landerijen
beW. de Tjirnanoek, dat na 1912 meer tot een.
Inl. bezitsrecht genaderd is (zie PARTICULIERE LAND ERIJEN). Terwijl het kan voorkomen,
dat op woesten grond individueele rechten worden
uitgeoefend (zie b.v. boven voorkeurrecht) kan ook
Inl. bezitrecht in handen zijn van rechtsgeraeenschappen — district, dorp, of familia hetzij
door ontginning b.v. van dorpswege, of waar
het erfrecht de familie als erfgename aanwijst,
zooals bij de Minangkabauers, enz, Als instituut
van localen aard kan voorts genoemd worden
de waardigheid van een adatdignitairis voor
agrarische aangelegenheden (grondvoogd, toean
tanah) in de Ambonsche Molukken, en in den
Timor-Archipel. Een bijzondere plaats neemt
het communaal of desa-bezit van bouwvelden
op M. en 0. Java in. Naar Gouvernementsopvatting zijn de bouwvelden daar geheel of ten
deele bezit van de desa, wier leden een gebruiksrecht op den grond hebben, hetzij tot hun dood,
en zelfs vererfbaar (communaal bezit met vaste
aandeelen) hetzij tijdelijk, met meer of minder
frequente herverdeeling (communaal bezit met
periodieke verdeeling) ; naar de op vatting van.
Prof. van Vollenhoven echter is de hoofdverblaring van dozen bezitsvormni doze, dat men to

doen heeft met gronden in individueel bezitrecht, die gedurig herverdeeld worden krachtens
een nog levend (door het Gouvernement tot
het uiterste overdreven) beschikkingsrecht der
desa, welk beschikkingsrecht echter voorbestemd is om, evenals in Atjeh, Bali (sawahs)
en W. Java, to verbleeken en te vergaan. Zie
verder PANDRECHT, DEELBOUW, en, voor
Gouvernementsmaatregelen, AGRARISCHE
WET, DOMEIN VAN DEN LANDE en.
AMBTSVELDEN. De z.g.n. agrarische reglementen voor Lombok (Ind. Stb. 1906 no. 43 1) en
Sumatra's Westkust (Ind. Stb. 1915 no. 98) zijn
belangrijke pogingen om de bevolkin.gsrechten op
den grond te preciseeren en om hun toepassing
met het heden in overeenstemming to brengen.
GRONDGEBIED VAN NEDERLANDSCH-INDIE. Door de internationale tractaten (met Engeland van 1824 en 1871 omtrent Sumatra c.a.
van 1891 omtrent Borneo, van 1895 omtrent
N. Guinea; van 1859, 1893, 1897, 1913 en 1914
met Portugal omtrent Timor) is slechts voor
enkele gedeelten van Ned.-India en slechts tegenover enkele mogendheden een vaste basis gegeven
voor de erkenning van de wettigheid onzer gezagsoefening; tegenover derde Inogendheden
geven zulke verdragen slechts een rechtsvermoeden to onzen gunste .Vandaar dat dikwijls
op de noodzakelijkheid van een gebiedsonaschrijving is gewezen, welke in hoofdzaak aldus zou
kunnen geschieden, dat alle land, gelegen tusschen 95° en 141° O.L. en 7° 30' N.- en 11° 15' Z.,
tot Ned.-Indisch gebied werd verklaard, met
uitzondering van de bij de wet opgesorade vreem.de gebieden, on met gepreciseerde verwij zing
naar de tractaten ; het internationale nut van
zulk een omschrij ving zou niet goring kunnen
blijken.
Het landgebied van Ned.- Indio heeft zestig
maal de grootte van het moedorland.
Volkenrechtelijk behoort tot het gebied van
Ned.-India behalve het landgebied ook watergebied, on wel 1°. de binnenwateren on baaien,
die onder het woord „territoir" vallen en aan
dezelfde internationale regels als het landgebied zijn onderworpen, on 2°. de territorials
wateren (de bespoelende zeestrook, van nog
altijd onzekere breedte), waarvoor niet in alien
deele dezelfde internationale regels golden.
De staatkundige verdeeling van het Indisch
grondgebied in rechtstreeksch of gouvernementsgebied en indirect of zelfbestuursgebied heeft
groote beteekenis naar binnen, maar niet de
minste beteekenis naar buiten. Voor vreenade
mogendheden zijn onze zelfbesturende la ndschappen als niet bestaande (zie CONTRACTEN).
Over het geheel begrijpt de regeering haar verhouding tot het grondgebied to recht aldus, dat
zij daarover een recht van gezagsoefening, van
heerschappij of opperheerschappij heeft, on dat
hieruit haar bevoegdheden van bestuur, politie,
rechtspraak en wetgeving voortvloeien. Een
ander denkbeeld ligt evenwel ten grond5lag aan
de donaeinverklaring (zie DOMEIN VAN DEN
LANDE), welke een aantal gezagsvoorschriften
doet steunen op een gefingeerd recht van
grondeigendom en gezagsraaatregelen kleedt in
de privaatrechtelijke vormen van huur en erfpacht.
Naast de staatkundige indeeling van Lathe
staat de adrainistratieve. Anders dan b.v. in En-
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gelseh-India dealt doze laatste zoowel het rechtstreeksche als het indirecte gebied in bij de gewesten en hun deelen. Ook afgezien van eon wettelijke omschrijving van het geheele grondgebied
van Ned.-India is het, na de rusteloosheid der
laatste jaren, tijd, dat eon eenvoudige en duidelijke grondslag gegeven worde aan de administratieve indeeling van, het In.dische gebied.
GRONDNOTEN. Zie ARAOHIS.
GRONDVERHUUR. Naam van de verhuring
van grond door Inlanders aan niet-Inlanders,
waarvan de grondverhuur op Java aan de
suikerindustrie de voornaanaste is (zie OVEREENKO1VISTEN, LANDVERHUUR en VORSTENLANDEN).
GRONEMAN (ISAAC). Geb. in 1832 to Zutfen,
ging in 1858 naar Java, was eerst civiel geneeshoer to Bandoeng, later to Djokjakarta, waar
hij spoedig lijfarts van den Sultan werd. Hij
overleed 1912 to Djokjakarta. Hij maakte zich
zeer verdienstelijk door werken over Javaansche
ethnographic, eenigermate ook door de bevordering van oudheidkundige onderzoekin.gen op
Java on bij de oprichting der Archaeologische
Vereenictin,g to Djokjakarta, schreef onder miser:
Bladen uit het dagboek van een Ind. geneesheer.
Gron. 1874; Indische schetsen, 2 dln. Zutfen
1875; De gamelan to Jogjakarta, Vh. K. Akad.
v. W. (Lett.) DL XIX, vgl. Versl. en Medea. K.
Ak. v. W. (Lett.) 3e Rks. VI bl. 201; De bouwvallen van Parambanan, Jogjakarta, 1897;de Wajang Orang PrOgiwit,. Semarang, 1899; De Lakon
Pregiw5„ Jogja 1899; Der Kris der Javaner
(Intern. Archiv. fiir Ethnogr. XIX, p. 90, 123,
178); De garebegs to NgajogyakartA, uitg. door
het Kon. Inst. v. T. L. en Vk. v. N.-L 1895.
GROOT ATM!. Zie ATJtH.
GROOT EN KLEIN MANDAILING, OELOE
EN PAKANTAN. Een der drie onderafdeelingen, waaruit de afdeeling Padang Sidinapoean
der residentie Tapanoeli bestaat met hoof d-
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plaats Tanah Batoe. Zie ook MANDAILING.
GROOT-KAIDIPAN. Zie BOLAANG-MONGONDOU.
GROOT-KEI. Zie KEI-EILANDEN.
GROOT VAN EMBDEN (CORNELIS DE). Geb
in 1817 to Delft, werd ,in 1846 tot ingenieur bij
den Indischen dienst benoemd en trad. in 1859
in India als eerste Chef van het Mijnwezen op.
Na 1 Jan. 1866 to zijn gepensionneerd, vertegenwoordigde hij tot April 1871 de Billiton-Mid. in
welke hij, voornamelijk door zijn persoonlijk ingrijpen, tot grooten bloei bracht. In Nederland teruggekeerd was hij ijverig werkzaara in het
belang van Indio; o.a. als voorzitter van het Ind.
Genootschap. Overl. in 1896.
Van zijn vela onderzoekingen in Indio zijn to
noemen dat naar den mineralogischen rijkdom
van Billiton (1851) on dal, naar het voorkomen
der bekend geworden steenkolenafzettingen in
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (1852).
Voornaamste geschriften.: Eiland Blitong, (Natuurk. Tijdschr. dl. 1852, 133); Bijdrage tot de
kennis van de Ned.-Ind. steenkolen; Over de
Borneosteenkolen en hare gesehiktheid als
brandstof ; Herinneringen. aan. Blitong.
GUAZUMA ULMIFOLIA Lam. fam. Tiliaceae.
Djati Welanda, (Ja.v.). Tropisch-Araerikaansche
boom, kenbaar aan de behaarde bladeren, die
veel op die van den iep gelijken en de rood-met gele bloeraen. De boom is als snelgroeiende schaduwboom veel langs wegen aangeplint.
GYMNARTOCARPUS VENENOSA Boerl., fam.
Moraceae. Boeloe angka (JA.v.), Poeroet (soEND.).
In 0. Java voorkomende boom, waarvan het
raelksap bij de bevolking voor zeer vergiftig doorgaat, doch inderdaad slechts een zwakke giftworking vertoont. Op Java besmeert men er de
punten van de lansen mee, waarmee men op de
zwijnenjacht gaat.
GYMNASIUM WILLEM III. Zie ONDER
WIJS. pag. 360.

H.
HAAI. Haaien vormen, met de roggen, de
groep der Ela8mobranch•i. Zij zijn in verscheiden.e
genera en soorten vertegenwoordigd in den Indischen Archipel. De haaien, dienen hier meer,
daar minder tot voediel, doch zijn niet smakelijk;
het haaievleesch wordt gedroogd en gerookt
door Gaineezen gegeten, terwijl de in de zon
gedroogde vinnen voor hen een lekkernij zijn,
die voornamelijk in soep wordt gebruikt. Van de
huid wordt het zoogenaamde sagrijnleder (chagrin of chagrain) bereid. De haaien zijn hoofdzakelijk zeevisschen, doch zwemmen ook dikwijls de rivieren op, zelfs diep hndwaarts in.
Fraai gevlekt of gestreept zijn. de H o n d shaaien (Scyllioidei), waarvan een aantal
soorten voorkomen in den Indischen Archipel,
die door de inlanders net verschillende namen
onderscheiden worden.
HAAN (MATTHEUS DE). Geb. to Dordrecht
in 1663, Gouv. Gen. in 1725; na een onbelangrijke regeering overleed hij in 1729.
HABIB. Zie SAJJID.
HABINSARAN. (In het Toba-Bataksch „plaats
van opkomst (der zor )"). Naam van een hoogBEKN. ENCYCL. V. N.-I.

vlakte der Bataklanden in de residentie Tapanoeli. De oppervlakte is ± 2000 K.M. 2 of 1 /16 van.
Nederland. Habin3aran is de oostelijke voortzetting van de Toba-hoogvlakte, waarvan het
door een N.Z. loopend gebergte wordt gescl eiden,
terwijl andere gebergten het in 3 afzonderlijke
gemiddeld 1000 M. boven zee gelegen hoogvlakten verdeelen
Door de hooge ligging valt er zeer veel regen;
van eigenlijke moessons kan niet worden gesproken, naar toch valt de meeste regen van
Augustus tot Februari; werkelijk droge maanden
komen niet voor.
De geheele bevolking bedraagt niet meer dan
16.000 zielen, zood -A de dichtheid zeer goring is
(-I- 1/0 van die in Drente). Naar de taal worden
ze gerekend tot do Toba-Bataks, maar de bewoners van het Zuiden onderscheiden zich uiterlijk van de overigen, waarschijnlijk een gevolg
van den Maleischen in -vloed uit Pa,ding Lawns,
welke zich ook openbaart in den god,dienst.
Het overgroote deel der bevolking is nog heidensch. Betrekkelijk talrijk (+ 1000) zijn hier
de aanhangers der Pe'rmalims (zie aldaar). Sinds
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HABINSARAN—HAGEMAN (JOHANNES).

1903 wordt door zendelingen van uit de post
Loemban Prianssa het Christendom in Habinsaran verbreid. Waren er in 1909 nog slechts
340 Christenen, in 1913 was hun aantal gestegen
tot ruim 1300, terwijl de vele schooltjes, the er
ook door heidensche kinderen worden bezocht,
doze getallen steeds doen stijgen.
Het hoofdmiddel van bestaan der bevolking is
de rijstbouw, welke meest nog op ladangs geschiedt, maar toch eon roode rijstsoort oplevert
van goede kwaliteit. Het schijnt dat Habinsaran
niet ongeschikt is voor de Europeesche cultures;
de aandacht van de planters is reeds op dit land
gevallen. De ontsluiting van Habinsaran zal zeker
ook de veeteelt ten goede komen, daar deze in
staat is eon groote hoeveelheid karbouwen van
uitstekende kwaliteit uit to voeren.
Habinsaran word in 1908 ingelijfd. Voor een
deel behoort het thans tot de onderafd. Toba,
voor een ander deel tot de onderafd. Silindoeng.
HADAT. Zie ADAT.
HADHRAMIETEN. De Arabieren. in Ned.Indie zijn bijna zonder uitzondering afkomstig
uit Hadhramaut (de juiste uitspraak is:
Hadhramot) het deel der zuidkust van Arable
tusschen Jemen en Oman met de havenplaatsen.
Mekalla on Sjihr. Reeds van ouds waren vele
inwoners van dit dorre, armoedige land genoodzaakt, hun levensonderhoud buiten hun vaderland to gaan zoeken, hetzij in de kustlanden in
den omtrek, hetzij in de havens aan de Roode
Zee of in Hindostan. Later, sedert de 17e eeuw,
kwaraen zij hun geluk ook in den Indischen
Archipel, in steeds toen.emenden getale, beproeyen, en juist daar, in het begin vooral in de
Buitenbezittingen, vonden de raeesten een bij zonder gunstige gelegen.heid, om zonder specials
kennis of bekwaamheden spoedig fortuin. to
makers. Eenige gelukzoekers van voorname geboorte wisten zelfs de heerschappij geheel aan
zich te trekken en eigen rijkjes te stichten. Aldus
ontstonden bijv. de Arabische soeltanaten Pontianak op Borneo on Siak op Sumatra. Later,
Binds ongeveer anderhalve eeuw, begonnen vele
Hadhramieten zich ook als handelaars in Palembang en verschillende havens langs Java's noordkust to vestigen. Op Java women zij in het algemeen, onder leiding van een eigen wijkhoofd,
in afzonderlijke buurten, welke nog den ouden
naam Pekodjan — d. w. z. wijk der Kodja's (eene
klasse van Indische kooplui, zoo genoemd naar
het Perzische ch6djah, d. : koopman) hebben behouden. — Het aantal der in Ned.-India
gevestigde Arabieren, was, blijkens het Kolon.
Versl. van 1907, in het jaar 1905 reeds gestegen
tot ruim 29.5000 (waarvan 19.148 op Java en.
10.440 op de Buitenbezittingen., vooral op Sumatra en Borneo).
De leefwijze on taal in de Arabische gezinnen
in Ned.-India komen in het algemeen vrijwel
overeen met die der In,landsche bevolking van
gelijken stand en positie. Vrouwen mogen. in
Hadhramot volgens de zeden des lands niet naar
den vreerade verhuizen. Arabieren, die in den
Archipel een gezin willen vestigen, zijn dus wel
genoodzaakt, eene vrouw onder de Inlandsche
bevolking, of althans onder de in Ned.-India
geboren en opgevoede dochters hunner landgenooten to zoeken. Hoofdmiddel van bestaan der
meeste Arabieren in Ned.-India is handel, in
verschillende vormen gedreven; Iveel treden zij

op als geldschieters, met het gevolg dat hun Inl.
debiteuren gewoonlijk na verloop van tijd hun
huizen enz. in handen der Arabieren zien overgaan. Onder de tot aanzien on welstand gekomen
Arabieren zijn ook eenige groothandelaars en
zgn. landheeren, welke laatsten uitgestrekte particuliere landerijen bezitten.
De richting, door de wetgeleerden onder deze
Arabieren voorgestaan, is die der strong Mohamraedaansche rechtzinnigheid, zooals deze ook in
Hadhramot heerscht. Onder de Hadhramiti,che
wetgeleerden, die groeten naam in Ned.-India
verwierven, verdienen vermelding : Salim bin
Abdallah bin Samir (gest. in 1854) te Batavia, en vooral: Sajjid. Oethm.an, (zie OETHMAN).
HADININGRAT (PANGERAN ARLO) ward geboren to Koedoes in 1849. Zijn vader was Pangeran Ario TjondronOgoro, Regent van Demak, en
zijn grootvader was de bekende Radon Adipati
Ario Tjon.dro Negoro, Regent van Koedoes, die.
o onder den schuiln.aam Poerwo Lelono een
beschrijving uitgaf var een door hem gemaakte
reis over Java. In 1881 volgde hij zijn vader op
als Regent van Demak. In deze betrekking, die
hij bekleed heeft tot aan zijn dood in 1915,
heeft hij onafgebroken het voorbeeld gegeven
van plichtsbetrachting en toewijding aan de
belangen van zijn regentschap. Bij (le rampen,
die deze in menig opzicht misdeelde streek meermalen troffen, gaf hij blijk van geestkracht, vol.
harding en practischen zin. Van zijn geschriften
verdient vooral vermelding de „Nota over den
achteruitgang van het prestige der inl. hoofden"
(D1. XVII Tijdschrift v. h. Binnenl. Best).
HADITH. Zie ISLAM II a.
HADJAT. Zie KANDOERI.
HADJ, HADDJ, HADJI. Zie MEKKAGANGERS.
HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM L., fam.
Legurninosae-Caesalpin.eae. Heester of kleine
boom, vaak gedoornd, uit trop. Amerika afkomstig en op Java hier en daar gekweekt. Bloeit
met lange trossen van gele, welriekende bloemen.
Het geraspte hout (Campeche-hout) komt in den
handel, bevat een prachtige roode kleurstof en
wordt als verfstof gebruikt.
HAGEDISSEN, in ruimeren zin, Lacertilia ook
wel Autosauri. Onderorde der Squamata of geschubde Reptielen. Behalve door de eigenschappen der orde, zijn hagedissen gekenmerkt door
de aanwezigheid van den bovensten jukboog
(behalve bij de Geckonidae, zie GEKKO's) en
van den schoudergordel zelf, indien de voorste
ledematen ontbreken. De tong is plat en meestal
heeft in raeerdere of mindere mate verbeening
der lederhuidschubben plaats.
Van de 20 recent() families komen 9 in onzen
Oost voor. Zie GEKKO, TJITJAK en TOKtK.
HAGEMAN (JOHANNES). Geb. in 1817 to
's-Gravenhage; ging als soldaat naar India, maar
bleef slechts eenige jaren in militairen dienst.
Door velerlei geschriften maakte Hageman zich
bekend, vooral door -zijn „Algemeene geschiedenis van Java van de vroegste tijden tot op
onze dagen". „Geschiedenis van den oorlog op
Java van 1825-1830"; „Geschiedenis der verovering van Malakka"; „Geschiedenis der Seendalanden." Voorts leverde hij tal van bijdragen
betreffende Javaansche toestanden, tijdreken.kunde, oudheden en tjandi's, enz.

HAGEN (STEVEN. VAN DER)—HALMAHgRA.
HAGEN (STEVEN VAN DER) Zie MOLUKKEN pag 329.
HAK, HAKK. d. i. „recht (hetgeen toekomt.
aan iemand)", in den dubbelen zin, een.erzijds
van een subjectief recht, anderzijds van een
heffing. Dit Arab. woord is in vele Inl. talen overgenomen.
HAKIKAH. Zie AKIKAH.
HAKIM. Zie ISLAM. III. c.
HALABAN of ALABAN. Landstreek aan de
Oostelijke helling van den Sago (Sum. Westk.)
665 M. boven zee, aan den weg van Pajo Koemboeh naar Boob', 15 K.M. van eerstgenoemde

plaats, bekend uit den Padrioorlog.
HALAL, in het Mohamm.• recht : geoorloofd.
HALFAPEN (Prozimiae). Een orde der Zoogdieren die eenerzijds op tal van punten overeenkomst vertoont met de apen, waarom ze soms
met deze onder den naam van Primates vereenigd
wordt, aan den anderen kant eohter nog vele
meer primitieve kenmerken bewaard heeft. Ze
verbind.en dus de apen met lagers Zoogdieren,
meer in het bijzonder met de Insekteneters, en
zijn to beschouwen als Insekteneters, die zich
aan het leven op boomen aangepast hebben.
(zie SPOOKDIERTJE en KOEKANG)."
HALIMOEN. Aldus wordt naar den hoogsten
top (1744 M.) een uitgestrekt uitgespoeld vulkanisch gebergte genoemd, dat zich in het westelijke uiteinde van de Preanger verheft. Geen
der punten is meer werkzaam.
HALMAHERA. Eiland in de Moluksche zee,
gelegen, tusschen 2° 14' N.B. en 0° 56' 20" Z.B.
en 127° 21' 10" en 128° 53' 15" O.L. behoorende
tot de residentie Ternate. De oppervlakte bedraagt ongeveer 17.998 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
alsraede Ga,ane, het Zuidelijk deelvan hetquidelijk
schiereiland, tot het sultanaat Ternate en al het
overige tot het sultanaat Tidore gerekend, worden; de grens van het Noordelijk Ternataansch
gebied met het Tidoreesche loopt even bezuiden
den weg over de landengte van Dodinga. Bovendien vormt de kust tal van kleine boehten
(djiko), waarin raeestal de hoofdplaatsen der districten gelegen zijn. De genoemde schiereilanden
worden elk in de richting van zijn lengteas door
een met dichte wouden begroeide bergketen doorsneden, wier zijtakken op vele plaatsen tot aan
het strand reiken. Doze vier bergketens komen
in het midden van het eiland sullen in de vlakte
van Go)* die door de kalkrug van Oba naar
Ekor met enkele geisoleerde hoogten van ongeveer 3000 M. doorsneden wordt. Doze kalkrug
vormt de waterscheiding tusschen de Kaoe- en
de Weda baai. De 3000-400 M. hooge bergketen
door het Noordelijk schiereiland draagt een duidelijk vulkanisch kara,kter: de Gamkonorah op de
Westkust on de Doekoma tale op de Oostkust
zijn, de meest bekende vulkanen. Het gebergte
van het Oostelijk schiereiland bereikt ten Z.O.
van Ekor een hoogte van 700-800 M. De
Z.O. bergketen eindigt in den tafelberg van
Goheba. Het Zuidelijk schiereiland is ongeveer
840 M. hoog. Hoewel het eiland enkele moor of
minder groote vlakten. bezit, zooals die van
Sahoe en Djailolo, van Kaoe en Tobelo, van.
/taba on de hoogvlakte van Lolobatta, ontbroken groote rivieren. De eenige met een uitge-
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strekt stroomgebied, .de Kaoe-rivier, is alleen
voor kleine prauwen bevaarbaar. Afeertjes worden alleen op het N.lijk schiereiland' gevonden
n.l. eon 3 tal op de W.kust, in Galela en in Kaoe.
De bevolking van Halmahera is naar deli gods ,
,dienstovrl:Hiden,Moham
,' daneoChrist.Dbvlkngwotr
tendeels aan de kust, op enkele plaatsen ook in
het binnen.la,nd,. maar nergens ver van de zee.
In het algemeen gesproken, is het binnenland
onbewoond. Het Noordelijk schiereiland is het.
best bevolkt; verdeeld naar de verschillende
(nauw met elkaar samen.hangende) talon, die
zij spreken, vindt men daar de stanamen.: Galela,
Loda, 'robelo (met een onderdeel: Boeng), Iboe,
Tobaroe, Wajoli, Toegoetil, Tololikoe, Modole,
Isam of Pagoe.
Het aantal zendingsposten was in 1917 zeven (1 op het eiland Morotai). Het aantal Christelijke geraeenten bedroeg op ult° Dec. 1914: 89,
het aantal Christenen : 8704; het aantal ingeschreven schoolkinderen : 2303.
De bewon ors van N. Halmahera, de bij de
kust gelegen eilan djes on de geheele kust der
Kaoe-baai spreken talon, die (met het Ternataansch on Tidoreesch) tot een in zich zelf nauw
gesloten groep behooren, maar geheel afzonderlijk staan to midden der Indonesische talon, met
welke zij in het geheel niet verwant zijn. De sprekers dozer talen moeten daarom ook afzonderlijk
worden beschouwd. Zij zijn over het algemeen
hug en krachtig van bouw en gestel: de mannen
zijn slanker clan de vrouwen. Beide kunnen
dragon het lamp gekrulde haar in een wrong:
bij de mannen gewoonlijk in een hoofddoek. Vele
mannen hebben baarden. De Tobaroe's hebben
een lichtere huidkleur, een breeders nous, zware
wenkbrauwen en eenigzins schuine oogen. De
bevolking, die de Z. Halraahera'sche talon
spreekt, vertoont niet dien forschen, lichaamsbouw ; zij neigt moor tot het Papoea-type, is
levendig van aard en grootendeels kroesharig.
Voor zoover niet in tuinhuisjes verspreid, woont
de bevolking op het geheele oil. in dorpen,
gevorrad door twee rijen tegenover elkander liggende, achthoekige, op den vlakken grond
staande woningen. Op het plain daartusschen
staat het dorpstero.peltje, waar door tusschenkomst van den sjamaan aan de afgestorvenen
geofferd wordt. De grootste Saloe of dorpstem-'
pel is die van kampong Barona op de N.W.kust.
Het huwelijk korat tot stand door betaling van
een bruidschat; echtscheiding komt weinig voor.
De districtshoofden worden uit het yolk gekozen en dragon den titel Songadji (Tidoreesch
Songadji). Elk district heeft zijn eigen dialect.
De voornaamste voortbrengselen zijn : sago,
kokosnoten, rijst, tabak, damar en goede houtsoorten. De parelbanken zijn uitgeput. Handel
wordt gedreven met Tomato. De handwerksnijverheid bepaalt zich tot vlecht- on eenvoudig tiramerwerk. Van de dierenwereld moeten
voornamelijk genoemd worden: enkel- en veelkleurige kakatoe's en parkieten, herten, zwijnen,
slangen, buideldieren on loophoenders (Megapothus); apen ontbreken.
Thans zijn over geheel Halmahera alle be
lastingen in natura en persoonlijke diensten ten
bate van sultan on hoof den vervangen door een
belasting in geld van alle weerbare mannen, zonder onderscheid van godsdienst, van hoogstens
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5 gulden per jaar. De helft daarvan, na aftrek
van collecteloon, ontvangt de sultan; de andere
haft wordt in de lan.dschapskas gestort.
HALMAHERA - TALEN. Deze benaming heeft
Been taalkundige, alleen aardrijkskundige beteekenis, want de talen die op Halmahera en de
kusteilanden worden gesproken vallen in twee
streng of te scheiden groepen, die niet met elkaar
samenhangen, de Noord- en de Zuicl-Halrnaherasche taalgroep. Van de Noor d-H alm aher a s c he t a l e n zijn de voornaamste het
Galelareesch (zie ald.) en het Tob6loreesch (zie
ald.) Dr. Van der Veen komt in zijn Proefschrift
„De Noord-Halm.ahera'se taalgroep tegenover de
Austronesiese talon" (1915) tot de slotsom, dot
de Noord-Halmaberasche taalgroep moot worden
losgemaakt uit het Austronesisch (MaleischPolynesisch) taalverband. Het is intusschen nog,
niet te zeggen in welk taalverband de NoordHalmaherasche groep thuis behoort, al kan
reeds met zekerheid worden uitgemaakt, dat zij
in spraakkunstigen bouw overeenkomst vertoont met sommige Papoea-talen,.
VandeZuid-Halmaherasche talon
ligt het gebied op het Z.O.lijk schiereilsnd van
Halmahera, met de daaraan grenzende kust,
voorts het geheele Z.lijk schiereiland, behalve
dat deel der W.kust dat ten N. van kaap Dehepodo ligt. Al doze talon behooren, to zamen met
de taal die op Oost-Makian on de Kajoa-eil olden
wordt gesproken, tot clezelfd.e groep oh het
Noefoorsch. Ze zijn dus Indonesische talon en
staan daardoor tegenover de Noord-Halmaherasche taalgroep, die een enclave vormt in het
Indonesisch taalgebied. Do Zuid-Halmaherasche
talon staan in klankstela:el en woorclvorm dicht
bij de Ind,onesische talon van Nieuw-Guinea.
HALMAHERA (ZEE VAN). Zie CERAM(ZEE
VAN).
HANDAROESA (soEND).. Zie JUSTICIA
GENDARUSSA.
HANDEL EN SCHEEPVAART. Ingevolge art.
6 der Ned. scheepvaartwet van 1850 strekte de
voor de groote vaart aangenomen gelijkstelling
van nationale en vreemde vlaggen rich niet uit
tot de kustvaart in Ned.-Indic; maar ingevolge
de Wet van 29 Juni 1912 staat de kustvaart in
Ned.-Indi6 thans your alle schepen, ook vreemde, alleen open voor zoover de vaart tusschen
do voor den algmeenen handelopengesteld,e havens aangaat; voor de andere havens zijn, in
het algemeen, alleen Nederl. en in N. - I. thuisbehoorende schepen. gerechtigcla
Voor een historisch overricht van de ontwikkeling van Handel en Scheepvaart in N.-I., het
huidige handelsverkeer, enz. zie men het uitvoerige en belangrijke art. in de groote Encycl. van
Ned. -In die..

HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDER
LANDSCHE), is een, bij besluit van 29 Maart

-

1824 n°. 163 door Koning Willem I in het leven
geroepen particuliere welke tot en
met ult. 1849 zou bestaan; van de bevoegdheid
tot verlenging word in 1846 gebruik gemaakt
voor een 2de 25 j. tijdperk; in 1871 werd de
vennootschap opnieuw verlengd., tot 31 Dec.
1899, terwijl in 1896 opnieuw tot voortzetting
besloten werd voor een 4de 25 j. tijdperk. Het
kapitaal, aanvankelijk bepaald op 12 raillioen
gld. waarvan de Koning f 4. mill. voor zijn
rekening nam, word, wegens do ruime inschrij-

vingen, nog in 1824 op f 37 mill. bepaald; het
werd later geleidelijk verminderd, een enkele
maal weer verhoogd; in 1901 echter werd het op
45 mill. gebracht, in 1916 op / 60. mill. terwijl
in de nieuwe statuten (1913) een uitbreiding
tot 75 mill. is voorgeschreven.
De zetel der Maatschappij, aanvankelijk gevestigd to s'-Gravenhage, word in 1831 overgebracht naar Amsterdam ; volgens de thans geldende regeling (van 1874) i3 de Directie samengesteld uit eon President, min,ten,3 twee Direc teuren, en een secretaris; hun aller benoeraing is
opgedragen aan den Koning als deelhebber; die
van den President zonder voordracht.
Het door den Koning met de oprichting be.
oogde dool word in art. 64 aldus omschreven.:
„Het doel der Maatschappij is de bevorderin.g
van den nationalen handel, scheepvaart, scheepsbouw, visscherij on lan,dbouw, fabrijken en trafijken; on zulks, door met in-achtnerning van,
hare eigen, belangen, de bestaande on voor Nederland voordeelige handelsbetrekkingen uit to breiden; door nieuwe wegen voor den Nederlandschen handel to openen, on door alle zulke ondernem.ingen, welke het vertier der voortbrengselen
van de Nederlan.dsehe nijverheicl kunnen vermeerderen on bevorderen".
Hoewel de financieele uitkomsten in den beginne niet gunstig waren, had de Maatschappij
toch in 1829 reeds een Ned. handelgvloot en een
Ned. exportnijverheid van katoenen goecleren
(te Gent) geschapen.
We bepalen ons hier verder tot het optreden
der Maatschappij ten aanzien van Ned.-Indie,
dus tot de werkzaamheclen van hare to Batavia
gestichte Factorij, welke nog steeds. haar bureaux
heeft in een pand aan de 0. zijde van de KaliB6sar.
Van de bevoegdheid, aan. de Factorij toegekend
bij art. 30 van haar Regl. word al d tdelijk gobruik gemaakt door de veitiging van agentschappen to Semarang, to Soerabaja on to Padang (in.
1887 opgeheven on tot den rang van eon eenvou.
dig kantoor teruggebracht) die alle in den loop
van 1826 geopend werden. Ook elders werden
eigen kan.toren opgericht, terwijl na 1900, uitsluitend voor bankzaken, nieuwe agentschappen
zijn opgericht to Rangoon, Hongkong on Shanghai, terwijl in Nederlandich-Indio op een aantal
plaatsen sub-agentschappen zijn gevestigd.
Van veel belong voor de Factorij was het door
haar in 1826 met de Ind. Reg. gesloten contract,
waarbij haar voor 1827, 1828 en 1829 het recht
om op Java opium to verkoopen onderhands
werd afgestaan tegen een bepaalde pachtsom;
voor 1830, 1831 en 1832 word doze overeenkomst
vernieuwd. Van nog moor gewicht waren de tusschen den Staat on de Maatschappij gesloten
overeenkornsten op financieel gebied, waarvoor
men zie CONSIGNATIE-STELSEL.
Aan de werkzaarnheden der Factorij gaven die
overeen.komsten eerlang een geheel andere richting, on gedurend,e vele jaren achtereen lag het
zwaartepunt dier werkzaamheclen in hare beatoeiin.gen met den afscheep van de ter -verzending naar NederLind, aangewezen Gouvernementsproducten. Tot 1854 breidden de bernoeiingen van de Factorij op dit gebied rich voortdurend uit, maar daarna begon de eerste beperking
van haar alleen-agentuur, doord eenerzijd3 de
Regeering het Cultuurstel ;el afschafte voor eeni
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ge produkten, en anderzijds bedong, dat van de
hoofdprodukten koffie en suiker ieder 150.000
pikols in Indio zelf zouden verkocht worden. De
groote inkrimping van het Cultuurstelsel na 1870
onthief haar van lieverlede van een taak, die
jarenlang het voornaamste bestanddeel van haar
werkzaamheden had uitgemaakt. Van de Gouvernenaentsproducten ontviel haar de sulker geheel, toen krachtens de nieuwe regeling van de
grondskagen, waarop de suikercultuur rustte, de
vrije beschikking over hun product aan de fabrikanten verbleef, zooals dit reeds ettelijke jaren to
voren met de thee en de indigo en ook met de
specerijen het geval was geweest. De groote vermindering in de opbrengst der Gouv. koffietuinen
ward niet goedgeraaakt door de kinabast, caoutchows enz. van de Gouv. ondernemingen.Het
Gouvernmentstin heeft echter vooral in den
nieuwsten tijd de Rijks-agentuur weer veel belangrijker geraaakt, zoodat b. v. in 1913 nog voor
bijna / 42 millioen aan Gouvernem.entsproducten
door de N. IL M. in Nederland ward verkocht,
waarvan ruim. 38 millioen aan tin en de rest aan
koffie, kinabast, coca, caoutchouc en guttapercha 1 ).
Nadat zoowel de door de Maatschappij ter
hand genomen uitvoerhandel voor eigen rekening,
als de ha ndel van haven tot haven in den Ind. Archirel on nabij gelegen gewesten op den duur
geen groot succes bleken op to leveren, heeft zij
zich vooral beijverd op to treden als geldschietster van lndbouw- on nijverheict;ondernemingen
in Ned. - Indio, on om zelve aandeelen in cultuurondernemingen enz. to verkrijgen. Volgens het
versiag over het jaar 1918 bedroegen do op ult°
December van dat jaar uitstaandesalclo's wagons
Aandeelen in Cultuur-onderne8.862,003
mingen
Beleeningen en voorschotten in
„ 43.333,711
Rekening- Courant.
Voorschotten op to leveren, produkten, van Cultuurondern,enaingen „ 31.608,629

f 83.804.343
de eerste en de laatste post
ter zake van : 9 suikerfabrieken geheel on 7 fabrioken gecleeltelijk voor eigen rekening; on 28 suikerfabrieken, eenige koffielanden, 7 tabaksondernemingen, 22 thee-ondernemingen, 14
caoutchouc-prod,uceerende linden, 2 goudmaatschappijen, enz. onder consignatie-contracten.
Het blijkt dus, dat op den duur de N. H. M. als
voorschotbank van particuliere ondernenaingen
wel aan de verwachtingen van 1871 beantwoord
heeft, al heeft men dit meer kunnen bem.erken in
het viercle tijdperk clan in het dercle.
Met het gewijzigde karakter van de Handelmaatschappij, waardoor zij allerminst aan haar
naam en aan het doel harer oorspronkelijke inrichting meer beantwoordt, is ook de werkkring
van hare Factorij in Indio van aard veranderd, en
staat zij thans niet meer, gelijk in vroeger jaren
het geval was, als mededingster tegenover den
particulieren goederenhandel, maar is zij voor
dien handel, door haar optreden als cultuur-, als
wissel-, als deposito- en als beleen- on discontobank, een steun van groote beteekenis geworden,
1) Gedurende den oorlog is dit snel verminderd; in 1915 was de opbrengst al goon 15
millioen meer, waaronder voor tin ruim. 10 1/2

miloen.
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een ind.erdaad onmisbare steun., waarop zelfs
onder de neteligste onastancligheden kan gebouwd worden.
HANDELSBANK (NEDERLANDSCH-INDISCHE. Zie de groote Encycl. van Ned.-Indi4
HANDELSONDERWIJS. Zie ONDERWIJK.
HANDELSVEREENIGING „AMSTERDAM'%
Doze installing werd opgericht op den 23en December 1878, met het doel „het drijven van hamdel in het algemeen, zoowel voor eigen rekening
als in commissie", bij voorkeur met de Nederl.
Oost-Indische bezittingen.
Het karakter der vennootschap heeft in den
loop der jaren belangrijke wijzigingen ondergaan.
Aanvankelijk een zuivere handelsonderneming
(import on exporthandel) heeft de maatschappij
zich meer on meer op het gebied der cultuurondernenaingen, vooral suikerondernemingen, begeven. In 1910 worden de import- on oxportzaken
geheel opgegeven. De maatschappij bezat einde
1915 14 suikerondernemingen, 1 tapioca- en
vezel-onderneming, 1 tapiocaonderneming, 2
. vezelondernem.ingen en
1 koffie - en rubberonderneming, terwijl zij bovendien met 2 suikerondernemingen in consignatiebetrekking stood.
HANDELSVEREENIGINGEN. Zie KAMERS
VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID EN
HANDELSVEREENIGINGEN.
HANDIWOENG (soEND.). Zie ONCOSPERMA.
FILAMENTOSA.
HAPIT (Apit). Zie MOH. KALENDER. D.
HAPPE (EVERHARD CHRISTIAAN FREDERIK). Geb. to Villevoorde in 1817, trad in 1836 in
Indischen mil. dienst, doorliep alle rangen tot
kolonel on onderscheidd.e zich zeer bij de Balische
expedities, bij die naar de Tomori-baai (O.kust
van Celebes) en in de Lematang-Oeloe (Palembang),In 1868 werd hij, met den rang van gen.m.aj., uit den milit. dienst ontslagen en benoemd
tot lid in den Raad, van Ned.-Indio; in 1872 overleed hij to Bltavia.
HARAM. In het Mohamm. recht: verboden,
strafbaar.
HARAU of ARAU. I. Batang Harau, de Padangrivier (zie ald.aar) II. Linkertak der Sin.amar-rivier (Sum. We ,, tk.) en een gelijknamig
dorp daaraan gelegen. III. Harau-kloof 16 K.M.
ten N. 0. van Pajo Koemboeh (Sum. Westk.), eon
door toeristen veel bezochte kloof in een zandsteen-gebergte. De vianden zijn loodrecht uitgeslopen en hereiken een gemidd.eld.e hoogte van
125 M., sorts na cleren zij elkaar tot een 20 M., clan
weer wijken ze een paar 100 M. uiteen. De kloof
bezit een waterval, on een krachtige, clriemalige
echo. De plaats heat bij de Inlanders Loeboek
Limpato.
HARDELAND (DR. AUGUST), geboren to
Hannover in 1814, overleden alchar in 1891,
werd opgeleid tot zendeling door de Rheinische
Missionsgesellsehaft to Barmen, en kwam in
1841 op Borneo. In 1843 kon hij den zendingspost Bintang aan den bovenloop der
Poelo Petak-rivier.
Behalve een Ngadjoe-Dajaksche vertaling van
het 0. en Let N. Testament gaf hij nog nit
een Ngadjoesche spraakkunst (Versuch einer
Grammatik der DajAckschen Sprache) on een,
woordenb ook ( Da jacksch-Deutsches Worterbuch), beide uitgegeven door het Ned. Bijbelgenootschap.
HARDERS. (Mugilidae). MAL., JAV., SOEND :
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helanapk. Een aantal soorten, veel gelijkend op
den Europeeschen Harder, komen in zee- braken zoet water van den Indischen Archipel voor.
HARING. De Haringachtigen (Clupeidae) behooren tot de Malacopterygii en komen in talrijke
soorten in den Indischen Archipel voor. Kleine
haringsoorten van het geslacht Spartelloides, zoowel als ansjovissen van het geslacht Stolephorus,
(Ikan teri), worden geconserveerd en tot de bekende „Makassaarsche vischjes" of „Roode
vischjes" (Ikan merah) bereid, die als toespijs bij
de rijsttafel een rol spelen. De eigenlijke haringen
(Clupea) (Ikan tenabang) komen in talrijke soorten op de vischmarkten. Onder de elften is vooral
Clupea (Alosa) macrura Blkr van beteekenis
(mAL.: Teroeboek), die het voorwerp van een belan,grijke visscherij aan de mond van eenige
rivieren van Sumatra, Borneo en Malaka is. De
gedroogde er gezouten kuit komt onder den naam
van „Telor troeboek" of „telor ikan" (alg.: vischkuit) in den handel. Ansjovissen doen zich ook in
vele soorten in brak en zoet water der groote
Soenda-eilanden voor.. Verwant met de harina-en;
waarvar zij ook het uiterlijk hebben, zijn de in
bet algemeen onder den inlandschen naam „bandeng" bekende vischsoorten, w. o. Elops hawaiensis T. Regan, Megatops cyprinoides (Brouss.),
Albula vulpes (L.) en Chanos chanos (Forsk.). De
laatste soort wordt op groote schaal in vischvijvers, o. a. in de lage streken ten Noorden van
Batavia, on in de Preanger, gekweekt.
HARI RAJA, d. i. feestdag. Zie GARtBtG.
HAROEKOE. Zie OMA.
HARSEN zie het art. in de groote Encyclopaedie van Ned.-India.
HARTINGH (NICOLAAS). Was opperkoopman en gecommiteerde tot de zaken van den
Inlander en ward 21 Maart 1754 benoemd tot
gouverneur en directeur van Java's Noordoostkust. Bracht door zijn voortreffelijk beleid er
veel bij toe dat de 3e Javaansche successie-oorlog
beeindigd werd door de overeenkomsten van 12
Febr. 1755, waarbij het rijk van Mataram gesplitst werd in de vorstendommen. Soerakarta en
Djokjokarta, en van 17 Maart 1757, waardoor
een van die rijkjes onafhankelijk gebied in het
territoir van Mataram gesticht werd. In 1761
werd hij lid in den Raad v. Indio.
HARTMAN (F. J.). Sergeant bij de troepen der
0. I. C. Hem werd in 1790 een onderzoek van de
binnenlanden der Zuider- en Ooster-Afdeeling
van Borneo opgedragen, waarvan hij zich op
twee reizen gekweten heeft. Op do eerste reis
werd het stroomgebied der Negara-rivier met
haar zijrivieren door hem geexploreerd; op de
tweede stelde hij een Hader onderzoek in van de
Barito-rivier en haar zijrivieren. Zijn rapporten
(zie Kronijk van het Historisch Genootschap te
Utrecht, Jaarg. XX, 1864, deel V) zijn voor de
kennis der Z. 0. afd. van het grootste belang.
Op een later ondernomen tocht is Hartman (Juli
1792) ergens aan de rivier Montalat vermoord.
HASAN-HOESAIN- of TABOET-FEEST, gevierd gedurende de eerste tien dagen van Moeharraxn. (de le maand, van het Mohanam.edaan.sche
maanjaar) ter herdenking van het niartelaarschap der Sjiitische geloofshelden Hasan on
Hoesain (zoons van 'Ali en Mohammeds dochter
Fatirnah) (zie SJI'IETEN). Hoewel in Sjiitische
landen thuisbehoorend, heeft dit feast zijn weg
ook naar andere streken gevonden waar Sji ieten

belangrijken invloed hadden, zooals met name
in Britsch-India, waar zelfs vele Hindoes eraan
deelnemen on vanwaar het ook naar den Archipel
is overgebracht. In Ned.-Indio wordt de herdenking van Hasans on Hoesains martelaarschap
thans nog slechts op sommige plaatsen van
Sumatra's Westkust in sere gehouden. Toch
wordt ook op Java de eerste maand des jaars
algemeen soera (d.i. "asjoerci) genoem.d — in
Atjeh : Asan-Oesen, bij de Minan.gkabauers:
boelan taboei' (d.i. taboet) — hetgeen doet vermoe den dat het feast ook char vroeger gevierd werd.
Waar het feest tegenwoordig op Sumatra's Westkust nog gevierd wordt, geschiedt dit in hoof dzaak op de volgende wijze : De eerste tien clagen
der eerste maand golden als rouwdagen. Men
houdt optochten met muziek en klein,e vaandels ;
de deelneraers aan den optocht stellen de toe
schouwers in de gelegenheid liefdadigheid to beoefenen en, begeven zich thartoe zelfs, bedelend,
op de erven der gegoede ingezetenen. Ter opluistering der optochten nemen kinderen diaraan
deel; ander° deelnemers verkleeden zich als op
eon carneval. In den optocht van den 10en worden
eon of meer Taboets medegevoerd, hooge torenvormige toestellen van latwerk, gekleurd papier
enz. vervaardigd (vgl. de afbeeldingen in het Intern. Archly. fiir Ethnologie I, plaat 17), welke op
den avond te voren (welke als de avond van den
10en geldt) fraai verlicht tentoongesteld worden.
In het algemeen moeten zij de monumentale versiering van eon graf of lijkbaar vertegenwoordigen
in den stoet. In den middIg van den 10en worden
de taboets in optocht naar een riviertje, een ravijn of naar het strand gebracht en in het water
weggeworpen, een gebruik, dat wellicht aan Indische ceremonien ontleend is. Een symbolische
hand met opgestoken vingers, meest van zilver
gemaakt, 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), eon soort van reliekkastje (zie de afbeelding in het Archie. fiir
Ethnol. t.a.p.).
HASJISJ. Zie GANDJA.
HASSELT (AREND LUDOLF VAN). Geb. to
Groningen, in 1848, begon zijn loopbaan. in Ned.Indie in 1868 als sergeant der Infanterie, verliet
in 1869 den milit. dienst, deed in 1872 grootambtenaarsexamen, kwam in het laatst van 1873
ter Sumatra's Westkust, word in December 1873
controleur der 2e kl., en verkreeg in 1877 vergunning om deel to nemen aan de door het Ned.
Aardr. Genootschap uitgeruste wetenschappelijke expeditie naar Centraal-Sumatra, met welker leiding , voor zoover het niet-nautisch gedeelte betrof, hij werd belast. In 1888 werd hij
benoemd tot resident van Tapanoeli, van waar
hij in 1893 naar Riouw werd verplaatst. In 1898
word hij benoemd tot hoogleeraar in de Lama- en
Volkenkunde van N. I. aan de Indische initelling
to Delft. Overleed in 1909 to Oosterbeek.
Nevens enkele kleinere tijdschriftartikelen. en
artikelen in de eerste uitgave der Encyclopaedia
van N. I. verschenen van zijn hand: „Volksbeschrijving van Midden-Sumatra met Ethnographisehe atlas", „De Talon en Letterkunde van
Midden-Sumatra" en bewerkte hij met de modeleden der expeditie Joh. F. Snelleman en 0. H.
Cornelissen, „Reizen. in Midden-Sumatra", zoo-

HASSELT (AREND LUDOLF VAN)—HA.VENWE'RKEN. .
made een gedeelte van de „Bijdragen tot de kennis der Flora van Midden-Sumatra".
HAUL (acil, wase). De aan het Arabisch
woord hail (wat inkomt, wat voortkomt, opbrengst) ontleende n.aam voor verschillendei inheem.sche belastingen.
HASSKARL (JUSTUS KARL). Plantkundige,
gab. to Kassel, in 1811. In 1837 kwam hij op goad
geluk naar Indio en vond daar zijn weg naar den.
Buitenzorgschen tuin, waar hij eerst „assistanthortulanus" later „botanicus" ward. In die func ties is hij de leermeester en medewerker geweest
van J. E. Teysmann. (zie aldaar) en heeft hij aan
dozen genialen practicus geleerd, hoe uit het
Buitenzorgsche plantenpark weder een wetenschappelijke instelling te waken was. Hasskarl's
aandeel in daze reorganisatie van den Hortus Bogoriensis is voornaraelijk : de systematische rangschikking der to Buitenzorg gekweekte gewassen
en het opsporen en de determinatie van een, groot
aantal nieuwe soorten. In 1852 werd hij door den
Minister Pahud belast met een, zending naar
Z.-Amerika, ten.einde aldaar de kinawouden to
bestudeeren en plantmateriaal te verzamelen
voor de op Java aan to vangen teelt. Het is Hasskarl met veel moeite gelukt, 75 levende Cinchona's uit haar vaderland naar Indic over to
brengen en hij is daardoor een der grondleggers
van de zoo hoogst belan.grijke kinacultuur in Ned.
India; echter is de voortreffelijkste kinasoort niet
door hem waar later door C. Ledger (zie aldaar)
aan het Nederl. gouvernement verschaft. Overl.
1894 to Kleef.
Tijden.s zijn plaatsing bij 's lands plantentuin
to Buitenzorg heeft Hasskarl een aantal kruidkundige waarnemingen gepubliceerd; ook gaf
hij in 1844 een 2den Oatalogus der in dien tuin
gekweekte gewassen uit. Voorts verschenen van
zijn hand de volgende botanische werken: Aanteekeningen over het nut door de bewoners van
Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven (1865), Plantae Javanicae Rariores
(1848), Retzia, observationes botanicae (1856),
Filices ‘Javanicae (1856), Hortus Bogoriensis descriptus (1858), Com melinaceae Indicae (1870) on
verschillende artikelen in tijdschriften.

HAVEN- EN ANKERAGEGELDEN. (BAKENGELDEN) PLAATSELIJK HAVENGELD. Zie
het art. in de groote Encycl. van Ned.-Indic.
Voor Loodsgelden zie tarieven opgen.omen in
Ind. Stbl. 1914 no. 222.
HAVENWERKEN. BATAVIA. Onder de prauwenhavens is de oude haven van B at a via een der meest bekende. Veel last werd Kier
bij voortdurina ondervonden door de aanslibbing
van de reeds. n 1832 werd de eigenlijke haven
een dood zeekanaal, doordat de rivier bij den
„Uitkijk" (waar zich oudtijds het Toihuis beyond)
word afgedamd en een nieuwe meer westelijk gelegen uitwatering verkreeg, de „Moeara baroe".
Het oude havenkanaal werd door schutsluizen
met de Tjiliwong in gemeenschap gebracht,
waarna van aanzanding van dit kanaal weinig
last meer werd ondervonden. Na den aanleg van
de haven van Tandjoeng-Priok (zie hierachter)
heeft het groote internationale verkeer zich daarheen -verphatst. Evenwel blijft de oude haven
van Batavia nog steeds een belangrijk centrum
voor de visscherij on het prauwverkeer binnen
den Archipel.
SEMARANG. De prauwenhaven van
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Semarang vertoont veel overeenkomst met
die van Batavia. Ook daar laden de zeesohepen
over in prauwen, die een door hoofden in zee
uitgebouwd kanaal moeten opvaren. Door middel
van eon schutsluis is verbinding verkregen met
de rivier van Semarang. Thans is aldaar een
nieuwe prauwenhaven in aanleg met een wateroppervlak van 81/i H. A. on een kadelengte van
850 M. De diepte is vastgesteld op 2.60 M. beneden laagwater, of 3.00 M. under Semarangech
peil. In het werk is begrepen een zeewaartsohe
verlenging van den Westelijken (linker-) havendam met 400 M.
Over het algeraeen wordt bij de havens op
Java's Noordkust veel last ondervonden van de

voortdurende zeewaartsche verschuiving der strandlijn, welke plaatselijk zelfs wel 12 a 14 M. 's jaars
bedraagt.
TANDJOENG-PRIOK. De behoefte aan zee h a-

yens, op moderne wijze uitgerust,
(de z.g. „O ceaanha yen s") berekend op het
groote internationale verkeer, deed zich in India
eerst gevoeleit na de opening van het Suez-kanaal
in 1869. Aan, het initiatief van Prins Hendrik,
brooder van Koning Willem III, was het to
danken, dat de kwestie, hoe verbetering voor
Batavia zou zijn aan to brengen, uit het stadium
van wenschen on beschouwingen overging in
het meer practische van het onderzoek naar
bepaalde plannen. Nadat zich voor een aanneming op een begrooting van 20 millioen gid. geen
inschrijver had opgedaan word besloten tot uitvoering in eigen beheer. In Mei 1877 word met
den bouw aangevangen. In 1883 gaf De Gelder,
die het work op de meest doortastende wijze had
geleid on voor zooverre het de eigenlijke havenwerken betreft, 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 gewestelijken Waterstaatsdienst.
De haven is met Batavia verbonden door een
scheepvaartkanaal met jaagpad, een spoorweg
en een rijweg. Het oorspronkelijke werk werd gebouwd voor een bedrag beneden de ramingssom.
Een der verwachtingen van de voorstanders
van den havenaanleg to Tandjoeng-Priok was,
dat zich aldaar een handelsplaats van, beteekenis
zoude ontwikkelen, die de z. g. Benedenstad van
Batavia grootendeels zou kunnen vervangen.
Doze verwachting is tot nu toe niet vervuld.
Grootendeels waarschijnlijk tengevolge van den
ongunstigen gezondheidstoestan.d is T. Priok
schaarsch bewoond: zij die er des daags voor
hun bezigheden moeten vertoeven, trekken er
des avonds weder uit. Batavia is gebleven de
hoofdopslagpLaats van vele goederen, welke niet
onmiddellijk verder vervoerd moeten worden,
en de hoofdzetel der handelshuizen, doch Priok
is geworden de haven van Batavia, althans wat
betreft het groote verkeer, on alleen de inlandsche zeilschepen blijven nog de oude haven aandoen.
Wegens het de laatste jaren aan den dag treden
van to kort aan kadelengte werd tot verdere uitbreiding der haven becloten, welke in 1917 gereed kwam; de haven to Tandjoeng Priok bestaat nu uit de volgende onderdeelen:
a. een buitenhaven, omsloten door ruim 1700
M. Lange, in zee uitgebouwde convergeerende
hoofden, met gelegenheid tot meeren aan een
30-tal boeien.
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b de oude binnenhaven, lang 1100 M., breed
185 M., oorspronkelijk 7.50 M. doch thans 8.50 M.
diep, en gelleel 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 gescliikt voor schepen
met 12 M. diepgang, doch met een bodembreedte
van 125 M.
d. Een nieuwe petroleumhaven ter zijd.o van de
nieuwe binnenhaven, met een afzonderlijke invaart naar de buitenhaven.
e. een droogdok met reparatiewerf en atelier
ten W. van de oude binnenhaven.
I. het spoorwegstation, oorspronkelijk ten Westen van bet oude havenbassin gelegen, wordt
naar het Zuiden verplaatst, alwaar het midden
tusschen de beide havenkommen zal staan.
TJILATJAP. De haven van Tjilatjap
is de eenige voor het groote verkeer van beteekenis zijnde plants aan Java's Zuidkust. Zij wordt
gevorrnd door de raonding van de Donan-rivier,
die, beschut door Noe:=, a Kambangan (Noesa
eiland) een uitmuntende, moor 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 gevoke van den aanleg der spoorweglijn Djokjakarta-Tjilatjap is de belangrijkheid van laatstgenoemde plaats als haven zeer
toegenomen.
EMMAHAVEN.
E m m a h a v e n heeft in de
eerste plaats haar ontstaan to danken aan de behoefte, welke ontstond bij het in exploitatie
brengen der Ombilin-mijnen, gelegen in do Padangsche Bovenlanden, aan een veilige on behoorlijk uitgeruste haven, vanwaar uit de verdere
distributie over zee van de opgedolven steenkolen kon. geschieden. Gelijktijdig met den spoorwegaanleg van de kust naar de Bovenlanden
werd de havenaanleg aan de Brandewijnsbaai
herdoopt tot Koninginnebaai, geautoriseerd
(1886).
SABANG. De havenplaats Sabang
heeft, behalve aan haar gunstigo Egging ten opzichte van hot interoceanisch verkeer, haar ontwikkeling vooral to danken aan don toenmaligen
majoor van Heutsz, die het denkbeeld bepleitte,
van Sabang een vrijhaven to m.aken, en die ook
als Gouv. Gen. den bloei van Sabang naar vermogen bevorderde. Vooral na 1898 volgde groote
uitbreiding der havenwerken. Een reparatiewerf
ontstond; scheepshellingen werden aangelegd;
electrisch gedreven kolen.transporteurs aangeschaft ; kaaimuren, handelssteigers, pakhuizen en kolenloothen gebouwd, woningen voor
personeel en koelieverblijven opgericht. Sabang
is voornamelijk transito- en kolenhaven. De
verdere ontwikkeling van Atjeh als cultuurland
en wellicht ook als raijnbouwgebied zal de beteekenis van Sabang als Oceaan,haven slechts kunnen doen toenem.en.
SOERABAJA. Zoolang de in uitvoering zijnde
havenwerken to Soerabaja nietgereed en in exploitatie genomen zijn, is deze handelsplaats — de belangrijkste on grootste van geheel Nederladsch-India — voor de communicatie
tusschen schip en wal nog geheel aangewezen
op lichters en prauwen. De reede, gevornad door
Straat Soerabaja, is uitmuntend; men heeft er
goeden ankergrond en ligt er altijd veilig, terwijl
het water slecht hoogst zelden bepaald onrustig

of woelig is. De prauwen kunnen de Kali Mas
(een der armen waarmede de Soerabaja-rivier in
zee volt) opvaren tot aan de handelswijken, welker centrum. ongeveer 3 1 /2 K.M. van den riviermond is verwijderd.
Do in aanleg zijnde havenwerken, (volgens het
rapport Kraus—de Jongh) waarvan de voltooiing
zoo geed als geheel tot stand is gekornen, bestaan
voornamelijk uit een ten W. van de Kali Mas,
kngs Straat Soerabaja in hoofdzaak 0. W.
loopende kade, ter lengte van 1200 M., gefun.deerd op 13.30 M. onder hoogwater. Daarachter
bevindt zich een terrein van 200 M. breedte,
waarop de noodige sporen zijn, ontworpen en gelegenheid is voor de oprichting van lood , en en
open opslagplaatsen, pakhuizen, on entrepots.
Ten Z. van d.eze terreinen is een havenkom uit,
gebaggerd, ten deele tot een diepte van 13.00
M. doch overigen.s voorloopig tot 5.30 M. onder
hoogwater. Deze kom, ter oppervlakte van gem.idsleld 950 X 1100 M., is van uit Straat Soerabaja bereikba,ar door een 300 M. wijde invaartopening ten 0. van de kade. Aan de O.zijde wordt
doze toegang begrensd door een korter thm. Een
diaper ge'deelte van do havenkom is bestem.d voor
ligplaats van een 14000 tons drijvend dok. Het
oude havenkanaal, do Kali Mas, wordt voorts
verbreed en van nieuwe kademuren voorzien.
De scheepvaartboweging to Soerabaja is de
aanzienlijkste van all() havens in Ned.-India.
Van het verblijf der Heoren Prof. Dr. Kraus en.
Ir. De Jongh in Ned. Indic, word door den Gouverneur-Generaal gebruik gemaakt, om tevens hun
advies in to winner), nopens do uitbreiding, die
in verband met hot steeds toenemend hand.elsverkeer enkele andere haveninrichtingen dien.clen,
is ondergaan. Behalve bij do hiervo6r reeds in
het kort bosproken haven to Pandjoeng-Priok
was het vooral to Makasser en B so law a n dringend noodig verbetering in de toestanden aan to brengen.
MAKASSER. Do reede van Makasser wordt beschut door eenige op 1 tot 1 1 /2 K.M. voor de kust
gelegen, koraaloilandjes, terwijl de verder in zee
gelegen Spermonde-eilan.dengroep haar tegen
heftige stormen beveiligt. Reeds de in 1900 getroffen voorzieningen, bouw van een schroef paalsteiger van + 500 M. lengte en -1-- 10 M.
breedte, evenwijzig aan do kust, met den vasten
wal verbonden door 9 landingabruggen — hadden, tot de ontwikkeling van den handel veal
bijgedragen; maar de blijvende snelle toename
maarkte afdoende verbetering urgent.
De aangebrachte uitbreiding bestaat nit een
evenwijdig aan don oever in zoo uitgebouwde
kaaimuur lang 1340 M. en gemiddeld. ongeveer
175 M. van den wal verwijderd. De ruinite tusschen muur en oever is grootendeels geheel aangeplem.pt en bestemd voor entrepOts en pakhuizen; een deel ervan echter, het dichtst bij
den ouden steiger gelegen, ter lengte van 280 M.
en ter breedte van 76 M. zal dienen voor prauwenkade en is eveneens van kaaimuren voorzien. De
waterdiepte voor de kade bedraagt ± 13 M. bij
hoogwater.
Inmiddels is de scheepvaartbeweging to Makasser nog zoodanig toegenoraen, dat nogmaals
tot nadere verlenging van den kaaimuur in noordelijke richting moot worden beslot en. De door de
heeren Kraus en de Jongh ontworpen plannen
zijn bij na geheel voltooid.
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BICLA WAN 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 -wax Belawanen Delirivier, die kort voor hare uitmonding in
zee in elkanders onmiddelijke nabijheid stroomen. De diepte in de B6lawan-rivier ter hoogte
van de aanlegplaatsen bedraagt meer dan. 7 M.
Ongelukkigerwijze ligt echter voor de monding
in zee een bank waarop bij ebbe slechts 2.20 M.
it 2.30 M. water staat, terwijl bij hoogwater de
diepte is 4.30 M. it 4.30 M., zoodat voor het
meerendeel der groote vrachtschepen en passagiersbooten verladiing noodig
In verband met den door den toenemenden
bloei van het achterland ontstanen vooruitgang
van Belawans handelsverkeer ward in beginsel
besloten, de haven voor het groote verkeer geschikt to maken, zoodat ook Sumatra's Oostkust
een Oceaanhaven zal krij gen ; de eigenlijke havenwerken zijn reeds aanbesteed.
HAVENBEHEER en EXPLOITATIE. Zie de groote
Encycl. van Ned.-India.
HAZAART (JACOBUS ARNOLDUS). Geb. in
1773 te Koepang, vroeger luit. in dienst der Compagnie, was handelaar op Timor, daarna Drost
(opperhoofd) over dat eiland en ward na het
herstel van het Ned. gezag resident van Timor.
Als zoodanig verdedigde hij met klem do Ned.
belangen tegen Portug. aanspraken. Ook overigens maakte hij zich in velerlei opzichten als
resident verdiensteNk.
HEDYCHIUM CORONARIUM Kon., fam. Zingiberaceae, Gandasoeli, of Gandasoeli poetih
(Mal ), Gandasoli (Soend.), een kruidachtige
hooge plant, vaak in tuinen gekweekt, ook in
andere deelen van de wereld, wegens de eigenaardig gevormde en sterk geurende bloemen. De
wortelstok schijnt wel to worden gegeten, na in
heete asch te zijn gepoft.
De stengel van doze soort en van verwante
soorten (waarvan er op Java voorkom.en) is een
uitstekend materiaal voor papierbereiding. Het
vezelgehalte van den stengel is zeer hoog; de
vozel zelf is taai en levert uitstekend materiaa 1
voor papierbereiding.
HEERENDIENSTEN. Het verrichten van diensten, het verleenen van arbeid, door den onderdaan, als zoodanig, ten behoeve van zijn beer,
van de overheid of de gemeenschap, en dit om
niet of onder genot van zekere tegemoetkoming,
is een allerwege bekend gebruik. In het Westen
is dat gebruik tengevolge van staatkundige en
maatschappelijke omstandigheden allengs op den
achtergrond. getreden. In het Oosten en ook in
onze kolonien aldaar is bet om verschillende
redenen nog steeds in zekere mate van kracht.
Terwijl voor een uitvoerig historisch overzicht
verwezen wordt naar de groote Encycl. van
Ned.-Indict, wordt bier slechts vermeld dat de
0. - I. Comp. een ruim gebruik maakte van gedwongen diensten, o.a. voor het werk in haar
forten, pakhuizen en fabrieken, en voor den houtaankap (blandong-diensten). Op den weg, die tot
de feitelijke afschaffing der heerendiensten op
Java on Madoera, (begonnen in 1913)geleid heeft,
zijn als voornaamste stations te beschouwen.:
1° de maatregel van G. G. Duymaer van Twist, dat
voortaan een berekening moest worden gemaakt
van het vermoedelijk noodige getal da,gdiensten
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2° de invoering van het Reg. RegL van 1854, dat
bij art. 57 voorschrijft een gewesteliike herziening
om de 5 jaren, met het doel om daarin trapsgewijze de verminderingen to brengen, bestaanbaar met het algem.een belang; 3°. de afschaffing
der pantiin-diensten bij de Inlandsche ambtenaren, gepaard gaande met afschaffing van eon
aantal diensten en de heffing van een hoof dgeld
van f 1. — per heerendienstplichtige; het oxcedent
van dit hoofdgeld ward, voor het eerst in 1887,
bestemd tot afschaffing van nog meerdere soorten vau diensten; 4°. het in 1887 door den G. G.
van Rees bevolen plaatselijk onderzoek naar alle
persoonlijke diensten, door de Inlanders gepresteerd ; dit onderzoek, beeindigd onder leiding van
den Inspecteur F. Fokkens, had voor de Inl. bevolking belangrijke gevolgen : een aantal misbruiken en willekeurige toepassingen werden in
het licht gesteld; de grondslagen, van den heerendienstplicht duidelijk aangewezen; de vrijstellingen aa.ngegeven; voor een aantal werkzaamheden de heerendiensten afgeschaft, zoodat het
maximum-aantal dagdiensten aanzienlijk kon
worden in.gekrompen. Echter wend in 1902 het
nieuwe beginsel toegepast dat het hoofdgeld
voortaan zou zijn een gewone belasting en niet
weer een equivalent voor afgeschafte diensten;
verdere afschaffing zou geschieden op kosten
van den Lande.
Door opvolgende herzieningen kon het maximum-aantal dagdiensten steeds weer verlaagd
worden. In 1912 liep dit voor de verschillende
gewesten nog uiteen van 10 tot 30. Het aantal in
1911 werkelijk verriehte dagdiensten bedroeg
evenwel per hoofd gemidd.eld niet meer dan 5.
Nog slechts drie soorten van heerendienstarbeid
waren (voor zoover niet op sommige plaatsen
reeds afgeschaft) overgebleven, n.l, a. het onderhoud van en het doen van gewone herstellin.gen
aan groote post- en binnenwegen, b. het verzam.elen en transporteeren van verhardingsrnateriaal ten behoove van die wegen, c. het onderhoud van en het doen van gewone herstellingen
aan dammen, waterwerken, dijken en waterleidingen.
In 1912 meende de Regeering, dat de tijd gekomen was one ook aan dezen nog overgebleven
heerendienstarbeid een einde to xn,aken. Tot dat
doel zou aan de heerendienstplichtige bevolking
een verhooging van het hoofdgeld worden opgelegd, voor de verschillende gewesten uiteenloopende van 50-100 %. Het hoofdgeld veranderde hiermede weder in een equivalent voor
bepaalde heerendiensten, althorns wat de verhooging betrof, want het oude d.eel der belasting
(1 1 per dienstpl., Pasoeroean f 1.50) bleef hot
karakter eener algemeene belasting behouden.
De afschaffing ward over drie jaar verdeeld,
telken jare voor een zeker aantal gewesten. In
1916 kwamen de laatste residentien aan de beurt,
waarmede de heerendiensten op Java on Madoera, de Vorstenlanden en de particuliere landerijen
uitgezonderd, in het algem.een tot het verleden
behooren. Echter kunnen zij in zeer bijzondare
gevallen nog steeds gevorderd worden, b.v. wanneer dit bij rampen van hoogerhand dan wel tot
of wending van algenseen gevaar tijdelijk noodig mocht zijn, enz.
Het hiervoren besproken onderzoek heeft zich
ook uitgestrekt tot de g e m e e n t e diensten,
on als resultaat daarvan werden bij r e s i d e n is
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besluiten voor elk gewest regelingen vastgesteld
omtrent de samenstelling van het desabestuur en
de am btelij ke voordeelen der le den daarvan, in den
vorm van pantjen- en andere diensten, ambtsvelden enz., voorts omtrent de beschikking over
de ingezetenen voor de politioneele bewaking der
desa als anderszin.s, waarbij eveneens een aantal
noodelooze diensten werd afgeschaft. De meeste
der bedoelde residentsbesluiten zijn opgenomen
in het Koloniaal Verslag van 1893, bijl. 0.
Bij het in 1902 aan den toenmaligen Inspectour C. J. Hasselman opgedragen nader onderzoek ter zake werd opnieuw de noodzakelijkheid
van een doeltreffende bemoeienis van bestuurszijde aan het licht gesteld.
Ten aanzien van de residentie Besoeki is, vooral met het oog op de veelvuldige brandstichti ge in suikerrietaan.plantingen en tabaksschuren,
nog bepaald, dat door het Hoofd van Gewestelijk
Bestuur in het belang der openbare veiligheid
tijdelijk aan de inboorlingen buitengewone gemeentelijke diensten van politioreelen aard
kunnen worden, opgelegd.
Voor de regelingen in de residenties Soerakarta
en Djokjakarta zie VORSTENLANDEN, voor
die op particuliere landerijen, zie PARTICULIERE LANDERIJEN.
Voor de Buitenbezittingen is art 57 R.R. evenzeer van kracht als voor Java en Madoera ; ook
daar weder met het voorbehoud van art. 27 omtrent de gebiedsdeelen, waar het recht van zelfbestuur aan de Inlandsche vorsten en. volken is
gell ten.
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, behoorende tot de Inlandsche bevolking. Het maxiraum.-aantal dagen arbeid, hetwelk van een
dienstplichtige per jaar gevorderd mag worden,
verschilt var 24 tot 52. In den regel bepalen de
werkzaamheden naar gelang van oro.standighed.en in hoofdzaak zich tot: 1°. aanleg en onderhoud van groote transport- en binnenwegen: 2°.
aanleg en onderhoud van dammen, dijken en
andere waterwerken, en van waterleidingen, voor
zooveel niet door de inhndsche gemeenten geschiedend; 3°. het transport van in dienst reizende landsdienaren en van hunne goederen, enz.
tenzij zulks in vrijen arbeid of op andere wijze
kan geschieden; 4°. do bewaking van wachthuiten en het verrichten van n.achtelijke patrouillediensten, 5°. het bedienen van i iet verpachte
overvaarten in de onder 1° bedoelde wegen; 6°.
het verrichten der vanouds gebruikelijke, niet
als gemeentelijke diensten aan to merken, prestatien ten behoeve van Inlandsche hoofden.
Bij Ind. Stb. 1914 n°. 732 is aan de heerendienstplichtigen in de residentie Sumatra's
Westkust de gelegenheid geopend tot het sluiten
van overeenkomsten omtrent den afkoop van
een of meer diensten, waartoe zij verplicht zijn.
Naar aanleiding van het rapport-Liefrinek zijn
op Sumatra met ingang van 1 Jan. 1919 afgeschaft de heerendiensten voor den aanleg van en
voor belangrijke omleggingen en verbeteringen
in de groote, doorgaande, verharde verkeerswegen, behoudens bevoegdheid van den G.G. om
in bijzondere gevallen tegen behoorlijk loon charvoor heerendienstplichtigen op to roepen. Voorts

heeft een ingrijpende herziening plaats gehad van
de op Sumatra geldende gewestelijke regelingen,
met het doel de heerendiensten tot het strikt
noodzakelijke to beperken, den aard en den duur
nauwkeurig to omschrijven, en den maximumafstand van de to werkstelling vast to leggen.
HEIDENDOM. Mit dit woord wordt hier bedoeld de primitieve wereldbeschouwing der volken van den Indischen Archipel, die nog niet den
directen invloed van het Hin.doeism.e, den Islam
of het Christendom ondergaan hebben, waarbij
to bedenken valt, dat ook daar, waar een dozer
godsdiensten ingang gevonden heeft, evenals dit
in andere landen het geval pleegt to zijn, veel
van het oude volksgeloof in min of meer
mileerden vorm is blijven voortleven.
In het Heidendona der volken, van den Indischen Archipel merken wij drie elementen op: 1°.
een wereldbeschouwing van pantheistischen
aard, waarbij de geheele schepping gedlcht
wordt bezield to zijn met dezelfde ziel of zielestof, of levenskracht, die bij raenschen, dieren en
planten in den grond der zaak niet verschillend
is ; 2°. het geloof aan de persoonlijke ziel van den
m.ensch, die na zijn dood voortleeft in het doodenrijk, en die door de nabestaanden van den af gestorvene wordt gediend en vereerd, welke vereering van zielen het hoofdelement is in den
heidenschen godsdienst der Indonesiers; 3° het
geloof in en de vereering van geesten on goden,
die voor een deel personificaties van natuur
krachten zijn.
1°. Het geloof aan een alziel of zielestof. Hierbij
moot allereerst opgemerkt worden, dat Dr. Alb
C. Kruyt, die den term „zielestof" in de ethno
logie var den Ind. Archipel geintroduceerd heeft,
thans dit woord geheel overboord geworpen heeft
(zie zijn art.: Measa, een bijdrage tot het dynamisme der To-radja's van M. Celebes. Bijdr.
Kon. Inst. 1918) en zich gesteld heeft op het
standpunt van Mr. van Ossenbruggen in zijn
work: „Het primitieve denken" enz. (Bijdr. Kon.
Inst. 1915) die in veel, wat door Kruyt met de
opvatting van de onpersoonlijke „zielestof" verklaard werd, een z. g. „prae-animistische" beschouwing ziet, de erkenning van een magische
kracht in natuur, men.schen on dierenwereld. De
verhouding van den natuurm.ensch tot zijn omgeving zou evenwel nog niet die zijn van bewuste
magie (mogelijk een later stadium) waar beheerscht worden door het associatieve denken,
dat naar logica noch causaliteit vraagt, waar
slechts naar de mogelijkheid van verbinding der
eene voorstelling met een andere.
Al kan worden toegegeven dat uit dit prea.
animisme, beter: dynamisme, veel zou kunnen
verklaard worden, dat bij de zielestof-theorie
niet zoo duidelijk is, zal toch het woord „zielestof" hier behouden worden, daar juist het woord
„zielestof" typiseher het m.aterieele in de primitieve beschouwing uitdrukt dan het woord
„magische kracht".
De zielestof wordt ook in het menschelijk
lichaam gevonden en wel in sommige deelen
zeer stork: het hoof d, het blood, het haar, het
speeksel, de lever en de ingewanden. Zoo dienen
een deel der praktijken bij het koppensnellen
(zie ald.) om zich onverbruikte zielestof van den
vershgene toe to eigenen; zoo worden allerlei
zaken met het blood van offerdieren beitreken;
aan speeksel, vooral van aanzienlijke personen,
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wordt geneizende kracht toegesChreven, enz.
2°. Het geloof in een per800nlijke ziel van den
mefiach. Daze draagt verschillende namen; de
meest bekende is het Maleische 8oetnangat („het
heete")De ziel wordt vereenzelvigd met of gapersonifirrd als schaduw, naam, vlinder, Vogel,
vuurvlieg, of huishagedis.
De ziel is in staat het lichaam to verlaten zonder dat dit daarvan eenige schade ondervindt.
Aileen wanner de scheiding to lang duurt zal
het lichaam kwijnen on sterven. Gedurende den
slaap verlaat de ziel het lichaam en doolt road;
alley wat zij op haar wandelingen ziet, wordt
door den eigenaar der ziel gedroomd. Door een
stark verlangen naar iemand of iets, door een
plotselingen schrik, door ontevredenheid, gebrek
of onaangename levensorastandigheden gebeurt
het, dat de ziel het lichaam ontvlucht, Daar ziekte
gewoonlijk als de gedwongen afwezigbeid der
• ziel wordt opgevat, heeft dit geloof den Indonesier er toe gebracht, middelen uit to denken om
de verloren gewaande ziel terug to halen. Voor
ziektebezweringen zie PRIESTERS, voor personen, die hun 8oemangat buiten het lichaam
kunnen doen treden, of een andere gedaante
aannemen, zie WEERWOLF; voor de zielestof,
toegekend aanplanten en voorwerpen, zieP LANTLORE, PETISISME en RIJKSSIERADEN.
De Indonesier gelooft aar het voortleven van
de ziel an den mensch na den dood. Men stelt
zich de gedaante van de ziel voor geheel overeenkomende met die van het lichaam, met al zijr
eigenschappen en gebreken. Het tatoueeren
wordt wel eons met dit geloof in verband gebracht
(zie TATOUEEREN). Over de gebruiken bij on
na de begrafenis, de rouwgebruiken enz. zie
MENSCHENOFFERS, OVERLIJDEN en
PONTIANAK.
De bedoeling van de doodenfeesten is den overladen uit to rusten voor zijn verblijf in het doodenland en horn daarheen uitgaleide to doen.
Van daze feesten en hun voorbereiding wordt
veal work gemaakt. Vaak hebben daarbij reidansen plaats onder het zingen van liederen, waar in
men zijn verlangen naar de dooden uitspreekt;
ook worden door daartoe bevoegde personen
litanieen opgezegd, die den weg der dooden naar
het zielenland beschrijven.
Op den weg naar het zielenland ontmoet de
ziel allerlei moeilijkheden. Soramige volken spreken van een groot varken of een hond, die de
voorbijgaande ziel tracht aan to vallen on op de
eene of andere wijze tevreden gesteld moot worden. Meestal vindt men in den Hades ook een
wachter, die naar de daden van de ziel tijdens
haar aardsch bestaan navraag doet.
Het zieleland wordt onder de aarde gedacht;
maar er zijn ook volken die bergen of eilanden
aanwijzen als de plaats, waarheen de zielen, hunner dooden gaan. Het leven daar stelt men zich
voor geheel gelijksoortig aan dat op aarde.
De zielen der dooden zijn voor hun nagelaten
betrekkingen van groote beteekenis. Men denkt
ze zich alp met hen raedelevende (al hebben ze
ook hun tehuis in het zielenland), hen helpende
bij hun clagelijkschen arbeid, hen waarschuwende
voor gevaren ; maar ook toornende wanneer de
overlevenden van de gewoonten afwijken on
anders doen, dan zij zelven gewoonlijk hebben
gad -tan.
Niet van alle afgestorvenen worden de zielen
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vereerd; gewoonlijk houdt men geen rekeniiig
met die van tijdens hun aardsch bestaan onbe
duidende menschen. to ziel van den Rtichterr van
het dorp, bij de Javanen tjakal bakal *Nisi genoemd, bekleedt bij vele volken een voorname
plaats. Ook de. zielen van • hen, die op oeconomisch of politiek gabled een groote verandering
hebben teweeggebracht, biiv. de eerste landbouwer, tie eerste smid enz.,. genieten bijzondere
vereering. •
De vereering der z elen gesch edt op velerlei
plaatsen en bij allerlei gelegenheden. Hat meest
bij algemeene of feestelijke maaltijden, • waarbij
dan eerst een deal .wordt afgezonderd voor de
overledenen, die men acht tegenwoordig to zijn.
De vereering van zielen alleen door aanroeping
geldt meestal een bepaa lde rubriek van zielen of
de zielen van afgestorveren in het algemeen. Wil
men mot ear bepaalden persoon communiceeren,
dar gebruikt men daartoe meestal een medium.
In de eerste plaats wordt gebruik gemaakt van
het lijk of de beenderen van den overladen. Bij.
sommige volken wordt alleen het hoofd bewaard'
als medium om met de ziel van den eigenaar in
gemeenschap to komen. Ook andere deelen van
het lichaam worden bewaard, en als medium gebruikt; vooral bij de verschillende Papoeastammen komt dit voor.Meer algemeen is het gebruik
ona beelden der overledenen als medium to gebruiken (voorouder- of zielebeeldjes), vooral
komt dit voor bij de Papoea's der Geelvinkbaai
en de Niassers, verder ook op de Zuid-Wester en
Zuid- Ooster-eilanden.
Ten slotte zijn er nog men.schen, van aie men
aanneemt, dat zij rechtstreeks in verbidding
kunnen komen met de zielen der afgestorvenen
(zie PRIESTERS).
3°. Het geloof in en de vereering van geesten en
goden. Behalve in de zielen zijner overladen voorouders, gelooft de Indonesier ook aan goden en
geesten van niet-menschelijken oorsprong. Zij
oefenen weinig invloed. uit. op het dagelijksch
leven van den Indonesier. Met een gerust hart
laat hij den dienst van die goden over aan zijn
priesters.
De Indonesische heidenen kunnen een opper
sten god, die dikwijls met een uitheemschen naam
wordt aangeduid. Zoo komt de naam Batara
Goeroe in verschillende worm en voor bij Bataks,
Boegineezen en op de Philippijnen.. Hatala vindt
men bij de Dajaks en Lahatala op Boeroe, een
verbastering van het Arabische Allah ta'ala.
Toch moot deze oppergod oorspronkelijk Indonesisch zijn. Twee function van het Opperwezen
vinden wij bij nagenoeg alle Indonesische volken
uitgesproken, namelijk zijn scheppende kracht
en het onderhouden van zijn schepping, in dozen
zin, dat hij straft, wat tegen zijn inzettingen
wordt gedaan.
In het Oostelijk deal van den Archipel treedt
nog zeer duidelijk do natuuraanbidding op den
voorgrond. Heer Zon huwt met Vrouw Aarde, en
daaruit ontstaat vruchtbaarheid.. Bij sommige
volken is de zon de dienaar van den Schepper.
Naast de vereering van de zon vinden wij Kier
en daar sporen, dat vroeger ook de maan moot
zijn vereerd. Vooral in de Molukken on op NiouwGuinea komen trekken voor, welke duidelijk
daarop wij zon.
De Indonesier gelooft, dat zijn levenslot door
de goden is voorbeschikt, en dat hij daaraan
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niets kan veranderen. Van vele gangbare verhalen vormen de voorbeschikking van ieders lot en
de onveranderlijkheid daarvan het theme.
Als afgezanten der goden treden dieren, vooral
vogels op. Een bijzondere groep van goden of
halfgoden zijn de Sangiangs, die tusschen hem el
en aarde wonen; zeer algem.een voorkomend, zijn
voorts de vulkaan- en zeegod,en, en die, welke in
boomen hun verblijfplaats hebben.
HEILIGEN (MOH. INDISCHE). Hoewel niet
tot de oorspronkelijke bestancideelen van den
Islam behoorende, heeft de vereering van een
groot aantal heiligen feitelijk in elle Moslimsche
landen zeer groote beteekenis voor het volksgeloof. Neclerlandsch-India maakt op dien regel
Been uitzondering. Ook daar bloeit de vereering
van velerlei Mohemreedaansche heiligen, wier
hulp bij elle denkbare gelegenheden door do
Inlan.dsche bevolking worth in.geroepen..
Het Arabische woorcl ter aanduiding van een
heilige, is wali (d. i. letterlijk: iemand, die God
nabij is. meerv. awlija) on de -wonderen, waartoe
een heilige door Gods genade in staat geacht
wordt, dragon in het Arabisch den naam karameth
(d.i. edele gave; in Ned. -India karamat of kramat
uitgesproken en aldaar ook wel als bijv. naanaw.
in den zin van „wonderdoencl" opgevat).
Talrijk zijn ook in den Indischen Archipel de
heiligengraven; men oncierneemt bedevaarten
daarheen en brengt or spijs en reukoffers, reciteert
er gewijd,e teksten ter core van den overledene,
enz. Een dergelijk graf, in Neder1.-India met het
oog op de daarvan uitgaande wonderdadige
working wel kramat genoemd, draagt op Java
bovendien den naam astana of makam.
De heiligen, in den Archipel vereerd, waren
voor een deal Moslin3.sche leeraars of mystieken
van groot en naam, Arabieren e. a ., die in Ned,er1.Indie als heiligen in do volksherinnering bleven
voortleven. Vooral zij, die in de verschillende
deelen van den Archipel als invoerders van den.
Islam heschouwel warden, bleven bij het nageslacht in aan.denken. Op Java vormen cleze
apostelen van den Islam, die ondersteld, worden
alien gelijktijd,ig, omstreeks den val van Aiad,japahit, geleefd to hebben, volgens do overlevering
een a c h t t a 1, of, naar eon andere traditie,
een n a g e n t a 1. Zij zijn naeestal bekend order
den eeretitel soenan (soesoehoenan) en worden
verder aangeduid naar de plaatsen aan het
Noorder strand van Java, wear hun hoofdwerkzaamheid, zou hebben plaats gehad en wear zij
begraven liggen.
Bovendien bleef in Ned-India evenals in andere
Moslimsche landen, do dienst van velerlei oudheiclensche heiligdommen, afgoden en schutspatroon.s met de daaraan verbonden denkbeeld,en
en gebruiken uit den voor-Mohammedaanschen
tijd op menige pleats in den vorm van Moslimsche heiligenvereering voortleven.
Volgens de officieele leer behoort de heiligenvereering hoofdzakelijk slechts daarin to bestaan,
tat men een heilige het to verwachten hemelsche
loon voor zekere goede werken bij wijze van geschenk opdraagt, om daardoor zijn gunst en
voorspraak bij God to verwerven. Naar de populaire opvatting echter heeft de heiligenvereering
veel grootere beteekenis en vormen de heiligen
feitelijk een klasse van halfgoden, tot wie men
zich met al zijn geestelijke en stoffelijke nooden
juist bij voorkeur wendt, omdat zij den mensal
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zooveel reader staan clan de oneindig verheven
Godheid.Daarbij pleegt men zich de heiligen voor
te stellen als bekleed met de macht om de wen.schen hunner vereerders vrijwel naar goeddunken in vervulling to doen gaan of to verijdelen.
Diep wortelt daze heiligenvereering in het yolksgeloof.
Van de vele op Java vereerde heiligen verclienen o. a. de volgende, die ellen als apostelen van
den Islam bekend staan, met name vermeld te
worden: Ma lik Ibrahim (ook bekend als
Maulana Maghribi), gest. in 1419 n.
Chr. blijkens het opschrift op zijn graf to Gresik
(Grissee); Soenan Ngampel (Radon
R a h m a t), gest. in 1467 n. Chr. to Soerabaja,
wear zijn graf to vinden is te Ngampel (district
Kota); Soenan Bonang (Makdoem
I b r a hi m, zoon van genoem.den S. Ngam.pel),
van wien, zoowel to Toeban als in de dea Bonang
Wetan (beide in Rembang) een graf getoond
wordt; Soenan Giri (Radon Pekoe),
wiens graf op den top van den heuvel Giri, bij
Gresikligt; Soenan Goenoeng Djati
aldus later bekend, naar zijn graf op den Goenoeng
Djati (in CLeribon), de invoerder van den Islam.
in Banter), en overig West-Java, overleden omstreeks 1570 n. Chr.; Soenan Koe does
on Soenan Moeria, wier graven te vinden
zijn to Koedoes on in het Moeria.-gebergte (in
Japara); Soenan Dradjat (een andere
zoon van S. Ngampel), wiens graf zich bevindt
in de desa Dradjat aan den grooten weg van Toeban naar Sidajoe (Soerabaja), en S o e n a n
Ka l i d j a g a, wiens graf gevonden. wordt in
Ka dalangoe (Semarang).
HELLWIGRIVIER. Ook wel genaamd: Vetbuikrivier. Mondt uit in zee op de kust van Z.N.-Guinea in de Oostbaai ten W. van de Flamingobaei.
HEMILEIA VASTATRIX Berkeley. Parasitische schirnmel uit de familie der roestzwammen
(Ured,ineae), welke de oorzaak is van de gevreesde koffieblad,ziekte, die eerst op Ceylon daarna
op Java en Sumatra in de koffie-aanplauten gewoed l,eeft.
HENNA. Kleurmiddel voor nagels enz.; bere id nit de bladeren van Lawsonia inermis L.,
fare. Lythraceae, eon heester in elle tropische landen gekweekt. Zie ook LAWSONIA.
HENNEP, zie CANNABIS, GANDJA on
VEZELSTOFFEN.
HERKAUWERS (Ruminantia), een afdeeling
der lloefdieren, die met de Zwijnen de groep der
„Gepaardhoevigen" vormt. De Herkauwers van
Neclerlandsch-India behooren tot de families
Tragulidae (zie DWERGHERT), Cervidae (zie
HERTEN) en Bovidae (zie RUNDEREN).
HERTEN (Cervidae), een familia der Herkauwers, zich voornamelijk door het bezit van een,
gewei onderscheidend.Het gewei ontbreekt slechts
bij enkele soorten, maar is (behalve bij het Randier) uitsluitend aan het mannetje eigen..
De herten van Nederlandsch-India behooren
deels tot het geslacht Cervulus (zie KIDANG),
deels tot Let geslacht Rusa. De laatste zijn de
meer typische herten. De soorten van Rum,
(roesa en mendjangan, MAL.; mendjangan, LAA( JAV.; sangsana, 11000-JAV.; oentjal, SOEND), in
Nederlandsch-India zijn de volgende R. equina
Cuv. (mendjangan ajar, MAL., van Achter-Indict,
Borneo, Sumatra on Banka, is het grootste hert
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van den Archipel; het wordt 1.9 M. hag. Het is
donkerbruin, met een groote roodbruine vlek op
de achterdeelen, en met dikke, zwarte staartpluira.
Bunt hippelaphus Cuv. is kleiner dap het eerstgenoemde en heeft hoorns, die veel 'anger 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
bruins staartpluim. Zijn verspreiding in den
Archipel is eigenaardig, omdat het een van de
weinige Zoogdiersoorten is, die westelijk en
oostelijk van de „lijn van Wallace" voorkomen,
het bewoont n.l. Java en de kleine Soenda-eilanden tot Timor, Z.O.-Borneo, Celebes, de Molukken en de Aroe-eil.
B. Kuhli Mull. en Schleg. is een kleine soort,
die rerwant is aan B. porcina Zimm. van VoorIndie en uitsluitend voorkomt op Bawean. Het
dier is donkerbruin met wittten buik en heeft
een gewei, dat veel huger is dan de kop en
waarvan de achterste der beide eindtakken korter is dan de voorste en stork naar binnen gericht.
HERTZWIJN. Zie BABIROESA.
HEURNIUS (JUSTUS). — ook FLORNIUS,
HURNIUS en VAN HEURNE). Zoon van den
Leidschen hoogleeraar J. Heurnius, was van
1824-1632 predikant to Batavia, en later op
Honimoa geplaatst; overt. ± 1651. Hij maakte
zich vooral verdienstelijk door zijn Maleische
geschriften, met name door de verbeterde uitgave van het „Vocabularium ofte woordenboek
in 't Duitsch en Maleis" • van C. Wiltens en
Danckaerts, 1650, en door de vertaling in het
Maleiich van de Evangelien en de Handelingen
der Apostelen (gedeeltelijk met gebruikmaking
van de vertaling van Van Hasel), Arast 1651.
HEVEA BRASILIENSIS mall. Arg., fam.
Euphorbiaceae, zie CAOUTCHOUO.
HEIJDEN (KAREL VAN DER). Geboren in
1826 to Batavia. In Nederland ontving hij zijn
opvoeding, nam op 15 - jarigen leeftijd dienst bij
het N.-I. lager, doorliep de verschillende rangen
tot kolonel en trad in 1877 op als waarnemend
Militair en Civiel Gezaghebber, waarna hij in Jan.
1878 benoemd word tot Gouverneur van Atjeh. en
Onderhoorigheden teven,s Militair bevelhebber.
In Sept. 1878 werd hij generaal-majoor on als
buitengewone belooning voor de uitstekende
diensten in Atjeh bewezen in Jan. 1880 luitenantgeneraal. Het succes door hem in Atjeh behaald
on de rust daardoor verkregen deed de Indische
regeering besluiten overtegaan tot het invoeren
van een geregeld bestuur. In 1887, (hij was in 1882
gepen ,ionneerd) werd hij benoemd tot kommandant van het Kon. Koloniaal Militair Invalidenhuis to Bronbeek, welke betrekking hij tot zijn
dood, in 1900, vervulde.
HEYDT (JOHANN WOLFFGANG). Zie het art.
in de groote Encyclopaedic) van Ned. - India.
HIBISCUS CANNABINUS L. (Java - jute), zie
VEZELSTOFFEN.
HIBISCUS ROSA SINENSIS L., Blroe, Baroe
lanthk, Boenga raja (MAL.), Kembang wera
(s0END.), Noeribang (JAY.), Oeribang (BATAV.,
MAL.), evenals een aantal andere soorten het best
bekend als Kembang sepatoe, welke naam afgeleid schijnt to zijn van het Portugeesche Flora de
schoenmakersbloem, omdlt de
sapateiro =
bloemen voor poetsen van schoenen gebruikt
worden. Ook Chineesche roos genoemd en mis-
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schien van China afkomstig, althans in IndiP niet
in het wild bekend. Het is een heester, tot 4 M
hoog. De bloemen zijn zeer verschillend van kleur:
paars, rood, gee', vleeschkleurig, oranje.
HIBISCUS TILIACEUS L. Baroe (MAL), Waroe
(in verschillende samenstellingen, JAV, MAL.
SOEND.). Algemeen voorkomende boom, in het
wild vooral aan niet moerassige strsnden, in het
binnenland zeer vaak gekweekt, bekend om de
diep-hartvormige toegespitste bhderen en de
groote gale, van binnen purperen bloemen. Een
bekende schaduwboom.

HIDJRAH, zie ISLAM I. c., on MORAMM.
KALENDER A.
HINDOEISME. In ruimeren zin, een saraenvattende benaming voor den god ,dienst on de daarop
gegronde instellingen der Indiers; in engeren zin
bedoelt men met Hindoeisme het derde tij dperk
in de ontwikkeling van den Brahmaansch-Indischen god3dienst, zooals die haar uitdrukking
vindt in het Maha-bharata en het Ramaya4a's
en de Dharmaca,tra's van Manoe, Jadjnjawalkja, enz. Bij alle verschil van sekten, waaronder
de Wisjnoeieten on de ciwaieten de voornaamsten zijn, on ondanks zekere verscheidenheid in
de dogmatische opvatting van het Godsbegrip,
stemmen alle geloovige Hin.does daarin overeen,
dat zij het leerstuk der zielsverhuizing of wedergeboorte erkennen. Behalve de leer der wedergeboorte en wat charmed° samenhan.gt, erkennen
de belijders van het Hindoeisme het Indische
Pantheon en verdere mythologische voorstellingen, zooals die in hun heilige boeken, van de Weda's af, zijn nedergelegd.
De voornaaraste goden, van het Hindoeismo
der Middeleeuwen — het eenige dat voor den
Indischen Archipel in aanmerking komt — zijn
ciwa en, diens wederhelft Doergi, Wisjnoe on
diens gemalin cri, Brahma de schepper, Ganeca,
de zonnegod Soerja, Skanda, de god van den
oorlog, Saraswati, do godin der wijsheid en welsprekendheid. Godheden van minderen rang,
doch zeer populair zijn de rainnegod Kama en
Rati, zijn wederhelft. Hetzelfde kan men zeggen
van Koebera, den god des rijkdoms. Met hoogen
eerbied wordt door den Indier ook de n,aana uitgesproken van Jama of Dharma, den god des
doods on der gerechtigheid. Anders godh.eden
zooals Indra, de hemelkoning en regengod, en
Agni, de god van het vuur, nemen in het 13,tere
Hindeisme slechts een ondergeschikte plaats in.
Niet enkel de hoogere en lagers goden maar
ook andere wezens der Indische mythologie zijn
bij verschillende volken van den Archipel in
zekere mate inheemsch geworden. Zoo getuigen
de afbeeldingen van Garoecla, als vogel en voertuig van Wisjnoe, dat hij eertijds op Java vereerd werd, gelijk nog op Bali het geval is. De
Naga's, do als slangen voorgestelde regenwolken
on vereerd als watergeesten, zijn bekend in den
ganschen Archipel tot Halmahera toe. Ook Rahoe, de verpersoonlijkte eklips, de verAinder van
zon en, maan, komt onder min of weer verbasterde vormen voor op Java, Bali, bij de D jaks,
Bataks, Maleiers en op de Philippijnen. Als heilige en vereerenswaardige wezens worden ook beschouwd de pEneten (met inbegrip van zon en
maan), waaraan de oude weekdagen hun n'tam
ontleenen,. De Widia,dhara's, vrouwelijk Widjad.hari's, (JAv. : widad lri) en de Ga ndharwa's, (Jay. :
genclroewa) twee soorter van hemelsche geesten
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of engelen, spelen in de sprookjes en het bijgeloof
der Javanen en Balineezen een niet onbelangrijke
rol. Niet minder is dit het geval met verschillende monsters, als de Raksjasa's en BhoOta's, die
ook in Maleische geschriften meermalen vermeld
worden. (Zie vorder OUDHEDEN en IWA1SME).
HIPTAGE, Bl., fam. .Malpighiaceae,Areuj
beurit (soEND.), Krosok (JAv.), Lo alas (J.A.V.).
Kliramende heesters met witte of lichtrose blocmen en gevleugelde vruchten, waarvan een 2-tal
soorten. voorkomen. De bladeren worden als
groente gegeten.
HITOE. Naam van het noordelijk schiereiland
van het eiland Ambon. (Zie aldaar.)
HODGSONIA MACROCARPA Cogn. fam.
Cucurbitaceae. Akar kepajang (MAL.), Areuj
kalajar badak of alleen Kalajar badak (soEND.),
Groote klimmende heester, die op verschillende
plaatsen in den Archipel in het bergland voorkomt, kenbaar aan de groote kale gelobde bladeren en de roode, viltige, aan den top platgedrukte bolvormige vruchten. Op sommige plaatsen worden de zaden uitgeperst om de olio.
HOEAMOEAL. Schiereiland. Zie CERAM.
HOEDENINDUSTRIE. Het vlechten van hoeden is een der oudste en belangrijkste huisindustrien op Java. De industrie heeft zich, dank zij
Europeesche leiding en voorlichting, vooral
kunnen ontwikkelen in Tangerang (Residentie
Batavia) en is daar een belangrijke bron van inkomsten voor de inlandsche bevolking.
Als grondmateriaal diende oorspronkelijk alleen bamboe,.terwij1 sedert 1906 ook pandanbladeren voor dit Joel worden gebruikt. De fabricatie
van Panamahoeden uit de bladeren van een palm
(Carludovica palmata) is van nog recenter datum.
De export van baraboehoeden bedroeg in 1914
totaal 3.481.000, van pandanhoeden 3.808.000
stuks.
HOEFDIEREN. (Ungulates). Een afdeeling der
zoogdieren, gekenmerkt door het bezit van hoeyen in plaats van de klauwen of nagels van do
andere Zoogdieren. In Nederlandsch-Indic zijn zij
vertegenwoordigd door Proboscidea (zie OIAFANT), die nog 5 wingers en teenen hebben en
digitigraad zijn, Perissodactyla (Ongepaardhoevigen) en Artiodactyla (Gepaardhoevigen). Zie
PAARD, NEUSHOORN, TAPIR, ZWIJNEN
on HERKAUWERS.
HOEKOEM. In den zin. van „godsdienstige
wet", „godsdienstige inzettingen", ook wel
„godsdienstige rechter", is hoekoem een verbasterd Arabisch woord; dit is de meest verbreide beteekenis, die door Inlanders meestal
gebruikt wordt in tegenstelling tot adat in den
zin van „oudin.heerasche gewoonten" (zie ADAT).
Daarentegen is hoekoem als titel in de Minahasa een Europeesche verbastering van het inheemsche woord oekoeng, volkshoofd (thans:
wijkhoofd). Hoekoem besar, kOdoea, toea zijn de
ambtsbenamingen van districtshoofden, onderdistrictshoofden en dorpshoofden (negorij-, gemeentehoofden) aldaar.
HOENDERS. Doze vogels, die in den taramen
staat reeds sedert oude tijdon zulk een groote rol
vervullen en volgens de oudste geschiedkundige
overleveringen bepaalde huisdieren waren, stammen hoogstwaarschijulijk of van den Kasintoe
(soEND.), het wilde boschhoen. of Bankiva-hoen
van den Ind. Archipel, Gallus bankivas ferrugi-

neus, dat ook op het vasteland van Ladle, de
Philippijnsche eilanden on verscheidene eilanden
der Zuidzee voorkomt. De Kasintoe's paren geheel uit eigen beweging en zeer gemakkelijk met
de tam.me hoenders en doze bastaarden zijn steeds
vruchtbaar, daarentegen paren de Kasintoe's
met de andere Indische wilde hoendersoorten
niet. De wilde hoenders worden in menigte gevangen en gegeten; de smaak van het vleesch is
gelijk aan then der tamme hoenders. Zij worden
gevangen met strikken, in een kring geplaatst,
met een tammen haan als lokvogel in het midden.
Tamme hoenders worden overal door de inlanders in menigte gehouden, waarvoor aan de stijlen hunner woning bamboo manden worden gehan.gen.
HOENI (soEND.). Zie ANTIDESMA.
HOEROENG (TANO HOEROENG). Een
woest bergland in het N.W. van de onderafd.
Padang Lawas, res. Tapanoeli. De Dolok Hoeroeng, een der lagere bergen is bijna 1100 M. hoog.
HOETA of koeta. Naam van de inlandsche
dorpsgemeente in de Bataklanden (zie DORP).

HOgVELL (Dr. WOLTER ROBERT BARON
VAN). Geb. in 1812 to Deventer, ward in 1837
benoem.d tot predikant to Batavia. Daar nam
hij ijverig deel aan de bevordering der wetenschap, ook door middel van het Bat. Gen. v. K.
en W., waarvan hij vice-president en president
word en dat hem een nieuw leven dInkte. Maar
vooral vestigde hij de aandacht op zich door de
uitgave van het Tijdschrift van Ned.-Indio,
aanvankelijk met steun van de Regoering, die
echter na eenigen tijd in tegenwerking overging, toen het bleek dat Van Hoeve11 op
koloniaal-politiek gebied overtuigingen koesterde, die haar zeer ongevallig waren. In Nederland teruggekeerd vestigde hij de aandacht op
zich door uitgave van zijn. „Reis over Java,
•Madoera en Bali", waarin hij zijn afkeuring over
de toen gevolgde politiek onbewimpeld uitsprak.
In dat jaar word hij tot lid der 2de Kamer gekozen, waar hij tot 1862 bleef. Daar oefende hij
door zijn groote welsprekendheid, gepaard aan
kennis van Indict, een veelonavattenden invloed
uit, die ook buiten. do Kamer door do uitgave
van het Tijdschrift en door zijn geschriften en
redevoeringen zich in hooge mate deed gevoelen.
De nieuwere richting, die sedert 1848 in het bestuur der kolonie aanvankelijk langzaam, later
in steeds stijgende mate zich deed gevoelen, heeft
Naar wording in niet geringe mate aan Van
Have11 to danken, die ook op de samenstelling
van het Reg.- Reglement, zooals dat tot wet verheven is, grooten invloed heeft uitgeoefend.
Meer clan iemand anders had hij, ook door zijn
opstellen in het Tijdschrift, deel aan den val van
het oude stelsel van autocratisch beheer der
kolonien. In het bijzonder moge hier nog vermeld
worden zijn strijd voor de afschaffing van de
slavernij, die ook voor West-Indio zeker niet in
de laatste plaats to dan.ken was aan zijn „Slavers
en vrijen", Zalt-Bomanel 1855.
In 1862 word hij tot lid. in den Raad van State
benoemd; hij overleed to 's Gravenhage in 1879.
Behalve zijn reeds vermelde werken worden
hier nog genoerad: Parleraentaire redevoeringen,
1862-1865; en „Uit het In.dische leven".

HOGENDORP (CAREL SIRARDUS WILLEM
GRAAF VAN). Geb. to Casimbazar (Bengalen)
in 1788, zoon. van Lirk Van Hogendorp (zie
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hieronder) volgde in het begin een nailitaire loopbaan. In Ind. dienst getreden, word hij in 1818
resident van Buitenzorg, in 1823 resident van
Batavia; later was hij lid, geruimen tijd waarn.
vice-pros. van den Raad van Indie, van 1 Juni
1840-6 Jan. 1841 tevens waarn. Gouv.-Gen.
Overt 1856 to Utrecht. Gedurende zijn verlof
echreef hij een belangrijk werk: Coup d'oeil
Bur l'Ile de Java et les autres possessions Neerl.,
Brim. 1830, met het doel de waarde on.zer bezittingen ook in Zuid-Nederland bekend te maken.
HOGENDORP (DIRK VAN). Oudste zoon van
Mr. W. Van Hogendorp, brbeder van G. K. Van
Hogendorp. Geb. 1761 te Heenvliet 1 ), was eerst
in Pruisischen milit. dienst; kwam in 1874 in
dienst der 0.-I. Comp. en werd in 1794 gezaghebber van Java's Oosthoek. In ladle werd hij
een overtuigd tegenstander van het regeeringsstelsel der Compagnie. In stede daarvan wenschte
hij de invoering van een waste belasting onder de
Inlanders, met toekenning van individueelen eigendom of erfpacht; vrijheid van persoon vereenigd, met rechtszekerheid ook voor den Inlander, afschaffing van heerdndiensten . en gedwongen leverantien, gepaard aan de toekenning
eener goede jaarwedcle aan ambtenaren en regenten, en tevens vrijheid van handel in Indio en
tusschen kolonien en moederland. In vele opzichten dus een programma, dat eerst in lateren
tijd steeds meer in toepassing is gebracht. Ook
was hij een krachtig tegenstancler van den slavenhandel en de slavernij. In 1798 word hij door
toedoen van Nederburgh in arrest naar Batavia
opgezonclen, maar het gelukte hem uit zijn gevangenschap to ontkomen en over Benkoelen,
Bombay, Engeland en Hamburg naar Nederland.
terugtekeeren. Daar gaf hij een reeks van geschriften uit, waarin hij zijn, stelsel van bestuur
voor Indie uiteenzette en zware beschuldigingen
tegen Nederburgh inbracht. Door doze uitgaven
vestigde hij de aandacht ook 'van het Staatsbewind op zich en toen in 1802 een Staatscommissie
benoemd word om .een Charter (Regeeringsreglemeat) voor Indie to ontwerpen, werd hij met
Nederburgh daarin opgenomen. Het ontwerpcharter, ofschoon het stelsel van Nederburgh
naderencle, nam echter verscheidene beginselen
van Van Hogendorp over, doch het rapport, dat
dit vergezelde, drukte bijna geheel uitsluitend
de mooning uit van Nederburgh. Het was trouwens door dozen opgesteld, terwijl Van Hogendorp, die reeds in April 1803 als gezant naar
Rusland vertrok, daaraan niet had medegewerkt,
ofschoon hij zijn, blanc seign had achtergelaten,,
in de mooning dat de secretaris der commissie,
Morel, de redactie op zich zou nemen,. Van Hogendorp bekleedde daarna in Franschen dienst nog
tal van zeer hooge betrekkingen, en word tot
Comte de l'Empire verheven. Overl. in 1822

HOLLANDER (Dr. JOHANNES JACOBUS
DE). Geb. to Aartswoude in 1817, werd in 1843
benoemd tot leeraar in de Oostersche talon en

de taal- en letterkunde van een der Eur. staters
aan de Kon. Mil. Academie, en erlangde in 1861
den titel van hoogleeraar in die vakken. Bij de
reorganisatie der Kor. Mil . Akad. werd hij 18
Aug. 1877 benoemd tot hoogleeraar, hoofd
1 ) Volgens Handelingen Ind. Gen. 1856 word
Van Hogendorp op 13 Oct. to Rotterdam geboren.
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van onderwijs in de geschiedenis, aardrijkskunde,
de land- en volkenk. van 0.-Indie en de ver schillende talon, aan die Academia onderwezen.
Na op 1 Oct. 1885 gepensionneerd to zijn overleed hij te Breda 5 November 1886.
De Hollander heeft zich vooral naam gemaakt
door zijn werken over talon, land- en volkenkunde van Ned.-Indie. Wij noemen hier zijn: „Handleiding tot de kennis der Mal. taal", (9 drukken.),
„Handleiding bij de beoefening der Mal. taal- en,
letterk." (5 drukken, de 6e bewerkt door van
Eck) „Handleiding bij de beoefening der land- ert,
volkenk. van Ned. 0.-I." (4 drukken, de 5e uit
,

gave is door R. van Eck bekorgd) „Handl. bij

de beoefening der Jay, taal- en letterk" on
„Handl. hij de beoef. der Jay. taal". Voorts gaf
hij een groot aantal Mal. teksten. uit.

HOLLANDIA. Nederzetting aan do Humboldtbaai op de N.kust van N.-Guinea dicht
bij de grens op 2°-32'-30" Z.B. en 140°—
42'-18" 0.L.

HOLLANDIA-BAAI. Zie HUMBOLDTBAAI.
• HOLLANDSCH-CHINEESCHE SCHOLEN. Zio
ONDERWIJS.
HOLLANDSCH-INLANDSCHE SCHOLEN. ZieONDERWIJS.
HOLLE (KAREL FREDERIK). Gob. in 1829
to Amsterdam, kwam in 1844 met zijn familie
Indie, trad als klerk in dienst, en word in 1853
lste kommies, welke betrekking hij tot zijn earvol ontslag in 1856 vervulde. Hij trad nu op,
als administrateur der thee-onderneraing Tjikadjang (afd. Limbangan), totdat hij in 1862.
woeste gronden aanvroeg op de westelijke helling
van den Tjikorai en er de zoo bekend gewordem
theeondernem.ing Waspada stichtte. Hij leerdede zeden en gewocrnten, de taal en den godsdienst
der bevolking grondig kennen en besteedde die
kennis aan het behartigen der belangen, van den.
Inlander. In zijn vriend, den hoofdpanghoeloe
van Limbangan, RadOn, Hadji Mohammad Moesa, met wien hij 20 jaar in schier dagelijkschen.
omgang heeft geleefd, vond hij hierbij een krachtigen steun. Hij wijdde zich in .de eerste plaats
aan verbetering van het In,l. onderwijs, en verdervooral ook aan verheffing van den Inl. landbouw. Voor de Regeering, die hem in 1871 den
titel van „Adviseur-honorair voor inlandsche
zaken" toekende, bleef hij een vraagbaak vootalle zaken, die de belangen van land en yolk
betreffen. In 1896 overleed hij to Buitenzorg.
Van het vele, dat hij schreef, vermelden
slechts het volgencle: onder den titel van Mitra
noe tani (de vriend van den landmark) liet hij,
(jell reeks van leesboekjes het licht zien; in het
Tijdschr. van het Bat. Gen. voor K. on W., het ,
Tijdschr. v. Landb. en Nijv., de Ind Gids, enz..
plaatste hij een groot aantal artikelen. Afzonderlijk verschenen van hem o.a.: „Handleiding voor
de koffiecultuur", „Handleiding voor bet uitzaaien van padi", „Nota betr. de padicultuur".
HOND (andjing MAL., SOEND., &SOO LAAG4AV.,
s6gawon HOOG-JAV.). De tamme hond van Neder-landsch-Indie is een kleine, dun en kort behaarde
hond met rechtop staande ooren en spitsen kop.
Het lichaam is wit- of geelachtig of 'neer in het
roode trekkende, de buik gewoonlijk lichter dart.
de rug. De staart is lang, hangend of opgericht.
Als „onreine" dieren worden de honden der Mohammedaansche Inlanders slecht verzorgd en,
Leven zij half verwilderd (zgn. „kamponghonden"
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HOND

—

HORSFIELD (THOMAS).

of „gladakkers". Zie GLADAG). Aileen die honden, welke op herten- en zwijnenjachten gebruikt
worden, worden beter behandeld.
De „gladakkers" behooren tot de in de tropische streken der Oude Wereld verspreide „pariahondeL", nauwe verwanten en waarschijnlijk
afstammelingen van den jakhals. In ladle geimporteerde Europeesche huishonden worden
daar gewoonlijk spoedig ziek en platen er zich
zelden voort.
De eenige Wilde bond van Ned -Indio wordt
niet tot het geslacht Canis maar tot het geslacht
Cuon gebracht; het is C. javanicus, die in een
aantal lokale varieteiten op het vasteland van
Z.-Azie en op de Groote Soendaeil. voorkomt.
HOND, VL IEGENDE. Zie VLEERMUIZEN,
VRUCHT EN ETENDE.
HONDJE, (soEND.). Naam (met verschillende
samenstellingen) voor de soorten van Nicolaia en
Achasma, fam. Zingiberaceeen.
HONDJE - GEBERGTE. Vormt de Westelijke
begrenzing van Java. De twee belangrijkste
toppen zijn de Goenoeng Hondje (623 M.) en
de Goenoeng Ajer Djeroek (590 M). Het is vooral
in het Zuiden met dicht geboomte bedekt en daar
het de met waterdamp bezwangerde Westelijke
Oceaanwind,en afkoelt en doet neerslaan, mode
oorzaak van de vochtige temperatuur van ZuidWest-BAntam.
HONGI. In de Molukken een inlandsche oorlogsvloot, bestaande uit meerdere prauwen
of andere vaartuigen, waarvan de bemanning
zwaar bewapend en geheel ten strijde is toegerust, met het doel to rooven en to moorden, of
eigendommen to vernielen. Voorheen moesten
de hongitochten, onder aanvoering van dierrAren
der 0.-I. Comp., dienen tot uitroeiing van
specerijboomen; than -3 komen ze alleen voor op
Nieuw-Guinea, als de bewoners van meerdere
kampongs zich vereenigen orn een aangedane
beleediging to wreken, en op roof — dikwijls ook
menschenroof — uit to gaan.
HONIMOA. Naam van het landschap op den
Zuid-Oostelijken arm van het eiland Saparoea,
die ook wel aan het geheele eila,nd wordt gegeven,
echter niet door Inlanders.
HONINGBEER. Zie BEREN.
HONINGVOGELS. Onder dozen naam vermelden wij een aantal vogelsoorten behoorende tot
drie verschillende famine, nl.: de honingvogel3
(Nectariniidae), de bastaard-honingvogels (Dicaeidae) en de honingzuigors De
Nectariniidae, als het ware de Kolibri's der oude
wereld, zijn kleine slanke diertjes. Da tong kar:
ver buiten den bek uitgestoken en dan diep in
do bloemkelken gebracht worden, om met de
grootste behendigheid, het voediel diaruit to
halen; verwonderlijk zijn daarbij de snelle horizontale bewegingen, die zij met den kop waken.
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit de zeer
verschillende, in allerlei soorten van bloem,en, en
boomgaten levende insekten en spinners en uit
den honing en het stuifmeel der bloemen. Vele
soorten waken kun3tige buidelvormige hangnesten. De vogels flAderen. als het ware even as
vlinders boven de bloemen. Op alle eilanden
van den Indischen. Archipel komen. zij v or; zij
worden in het Maleisch djantingan( 7) genoem.d.
Do zoogenaamde Bastaard-honingvogels (Dicaeidae) zijn niet grooter dan een Goudhaantje
( Regulus) en nauw verwant aan de Honingzuigers

doch voorzien van een korten wein,ig gebogen
bek met zeer fijne tandachtige in;nijdingen; de
mannetjes zijn fraai rood of geel, de wijfjes groen
of grijs van kleur. Een aantal soorten zijn, over
den Indischen Archipel verspreid. Tot de honingzuigers (lifelliphagidae) behooren nieerendeels grootere soorten. De vertegenwoordigers
dozer familia komen r iet W.lijker voor dan
Celebes en Bali.
HOOFD VAN PLAATSELIJK BESTUUR. Zie
order BESTUUR,
HOOFDDOEK. MAL.: s e t a r g a n k a p aI a, saw.: i k e t (d.i. „band"). Een op Java steeds,
in de Buitenbezittingen veehl, gebatikte hoofdbedekking voor mannen, van vierkanten vorm on
vaste maat, variCerend van 1 tot 1.12 M. in het
vierkart.
De hoofddoek is door Maleiers on andere
Indor esiers hoogstwaarschijrlijk ontleend aar
de Javanen, en wel pas na 1600, d w.z. nadat
de Javar en geislamiseerd waren, en op hun
beurt ook weer als algenaeene mode hun hoofddoek zijn gaan dragon onder invloed der Moh.
dracht van don Perz. Arab. tulband. Loch
op Java voltrok zich de metamorphose van
tulband tot hoofddoek gemakkelijk, omdat daar
niet alleer bij gewone landlieden reef s ling voor
1600 groote hoofddoeken van geklopte boombast
(Java deloe war g) in zwang waren, maar
reeds eeuwer ling in Midden-Java gl:idde kapjes
zelfs al afgebeeld op den Boroboedoer uit de
8e eeuw eon veel voorkoraencle hoofdbedekking vormden.
Zie HEERENDIENSTEN
HOOFDGELD.
pagina 185.
HOOGERE BURGERSCHOLEN. Zie ONDERWIJS.
HOORN - EILANDEN. Groep var kleine koraaleilanden in de Java-zee, ten N W. van de baai
van Batavia. Een ervan, Tidoeng, heeft eer
vaste bevolking van 150 zielen; andere worden
tijdelijk bewoond om de vischvangst of don klapper pluk.
HOORN (JOAN VAN). Geb in 1653 to Amsterthm, was Gouv. Gen. van 1704-1709; hij
overt. in 1711 to Amsterdam. Zijn bestuur wordt
vooral gekennaerkt door den oorlog op Java
(1704-1709), het contract met Mataram van.
1705 waarbij West-Java aan. de Cie. ward afgestaan, on de groote uitbreiding aan de koffiecultuur gegeven.
HOOZE (JAN ADRIAAN). Gob. to Wissekerke
in 1851, overt. to Luik in 1893. Als mijningenieur
onderzocht hij bijna alle langs de kust gelegen
kolenvindplaatsen der res. Z. en 0. Aid.. van
Borneo.
HOPEA, fam. Dipterocarpaceae. Meest groote
boomen, die vooral op Borneo en Sumatra veel
voorkomen. In het Malei3cla herten ze Kswang,
Teng,kawang, Tangkawang, of Sengkawang
e. a namen. Van sommige soorten is het
hout in gebruik voor verschillende doeleinden.
De voorniamste beteekenis van do soorten van
dit geslacht is dat ze het Kawang,- of Tongkawangvet (Minjak tengkawang) uit de vrucaten
leveren (zie alchar), welke eigenichap ook toekomt aan do vruchten van Store z-soorten.
Hopea, is ook de stamplant van do Borneosche
Damar. (Zie DAMAR en SHOREA.)
HORSFIELD (THOMAS). Natuuronderzoeker,
gab. 1773 to Bethlenem. in Pennsylvania, ward
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op voorspraak der bestuurders van het BItay.
Gen. door den Gouv.- Gen. Siberg belast met
een wetenschappelijk onderzoek, o. a. naar de
beteekenis der Indische planten voor de geneeskunde. Zoo heeft Horsfield van 1802— 1818
rustig kunnen doorwerken, en aan zijn goede
waarnemingen danken wij een niet gering deel
der exacte kennis van Indie. Een aantal belangrijke opstellen van zijn hand zijn o. a. opgenomen in Dl. VII en VIII der Verhandelingen v.
h. Bat. Genootschap. Horsfield's hoofdwerk op
dierkundig gebied verscheen. to Londen in 1824
als „Zoological researches in Java and the
neigbouring islands".
Zie GENEESKUNDIGE
HOSPITALEN.
DIENST.
HOUTMAN (CORNELIS DE). Afkomstig van
Gouda, bekend door zijn deelneming aan den
eersten tocht der Nederlanders naar den 0.-I.
Archipel (1595), nadat hij korten tijd to voren in
Portugal geweest was. Door De Jonge (Opkomst
Ned. gezag in 0.-I. I, 90, II, 187) is nader aangetoond dat de Houtman geenszins de ziel dier
onderneming was en dat zelfs het gedeeltelijk
mislukken van den tocht, dien hij als kommies
medemaakte, voor een goad deel aan hem to wijten was. In 1598 stond hij aan het hoofd eener
vloot van 2 schepen, door de Moucheron uitgezonden ; den lsten Sept. 1599 ward hij aan boord
van zijn schip voor AtjOh verraderlijk door de
inboorlingen vermoord.
HOUTMAN (FREDERIK DE). Broader van
Cornelis (zie vorig artikel), wien hij op zijn beide
tochten vergezelde, in 1595 als onderkommies,
in 1598 als kapitein van het tweede schip.
In 1603 ging hij met de vloot van St. van der
Hagen als opperkoopman naar Indie, on trad
in 1605 als gouverneur van Amboina op. In
1616 ward hij Raad van Indio on gouverneur
der Molukken en keerde in 1625 naar het vaderland terug, waar hij in 1627 to Alkmaar overlead.
F. de Houtm,an verwierf zich ook groote verdienste als sterrekundige on taalkundige, waartoe
hij tijd en gelegenheid wist to vinden tijdens zijn
gevangenschap to Atjeh. Het resultaat daarvan
is nedergelegd in zijn „Spraeck ende woordboek
in de Maleysche on Madagaskarsche talen..
tales in 't Nederduytsch verduytst. Noch zijn
hier bijgevoegd de Declinaties van vele vaste
Sterren staende omtrent den Zuydpool", Amst.
1603, later Lerhaalde malen herdrukt.
HOUTSOORTEN Zie DJATI en WILDHOUTBOSSCHEN; en in de groote Encycl. het artikel:
HOUTSOORTEN.
HOUTVESTER. Zie BOSCHWEZEN.
HUET (CONRAD BUSKEN). Zie omtrent zijn
journalistieke periode (1868-1876) het
art. in de groote Encycl. van Ned. Indie.
HUIDZIEKTEN. Zie het art. in de groote
Encycl. van Ned. Indie.
HUISKAT (.Fells domestica, Briss.). Koetjing,
(MAL., oetjing, (soEND.). De kat van den
Archipel on Achter-Indie vertoont dikwijls
eigenaardige afwijkingen van den staart, die
bijv. tot een stoinpje gereduceerd kan zijn of
een haakvorrnigen knik vertoont, veroorzaakt
door misvorming van de staartwervels.
HULPPREDIKERS. Zie EEREDIENST.
HUMBOLDTBAAI. Een betrekkelijk kleine
baai, open naar het N.O., op de Noordkust van
BERN. ENCYCL. V. N.-I.
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Nieuw-Guinea, ruim 20 K.M. bow. de NederlandschDuitsche grans gelegen.
De N.W. on Z.O. hoeken van de baai zijn hoog
en rotsig, het N. W. deel der kust is rotsig, overigens bestaat daze uit zandstrand met klapperboomen beplant. In het W.gedeelte vindt men
de Jautefabaai, in het N.W. gedeekte ligt de
Hollandiabaai met rotsige oevers en grooter
diepten dui de hoof dbaai.
HUWELIJK. Om het Indonesische huwelijk to
verstaan dient men drie zaken voorop to stollen.
De eerste is deze: naast streken met moederrechtelijk verwantschapsstelsel (het Minangkabausche gebied, stukjes van Zuid - Sumatra, de
Zuidwestereilanden), on streken met vaderrechtelijk verwantschapsstelsel (Gajo-, Alas- on Bataklanden, Nias, stukken van Zuid-Sumatra, de
Ambonsche Molukken, de westhelft van den
Timorschen kring, Bali on Lombok), staat een
meerderheid van streken met ouderrechtelijk
verwantschapsstelsel (Atjeh, Zuid-Sumatra, het
Maleische gebied, Borneo, Celebes, Ternate,
Timor, Madoera, Java); on in elke dozer drie
groepen, van streken vertoont uiteraard het huwelijk zijn eigenaardige trekken, uiteenloopende
in verband joist met daze uiteenloopende verwantschapsstelsels. De tweede zaak van overheerschend belang betreft de omstandigheid, dat
in het grootste deel van Indonesia huwelijksluiting, huwelijksverhouding on huwelijksontbin.ding geen zuiver private aangelegenheden zijn,
doch aangelegenheden, van de genealogische of
de territoriale gexneenschap
stam., geslacht,
waartoe de echtelieden
familie, district, dorp
behooren. Dit blijkt o.a. hieruit, dat de verloving
van dorpswege bedisseld wordt (Atjea) of vanwage soekoe of familie (Minangkabau), dat de
bruidschat wordt betaald van stain tot stam,
geslacht tot geslacht, enz. (Gaj bland, Z.-Celebes,
Boeroe, Kei, Timor enz.); de m.edewerkin,g van
stain- of dorpsautoriteiten bij de huwelijksluiting,
enz. En, als derde hoofdpunt valt de eigenaardigheid to noemen, dat, terwijl men in
de meeSte streken vrij is to trouwen met
wie(n) men wil (eleutherogaraie), wits zekere
nadere verwanten — zuster, ro,oei, nicht, enz.
worden uitgezonderd, in verscheidene ander°
streken het huwen slechts is toegestaan met een
vrouw, die buiten de verwantengroep — stam,
geslacht, familie — staat, waartoe men zelf behoort (exogamie). Exogamic) wordt muter moor
aangetroffen in Gajo- en Bataklanden, een deel
van Nils, Minangkabau, een groot deel van
Zuid-Sumatra, Boeroe, en mogelijk ook op Ce .ram; eleutherogamie in Atjeh, een ander deel
van Nias en van Zuid-Sumatra, het M.,leische
gebied, Borneo, het eil old Celebes, den Ternatearchipel, Nieuw-Guinea, Java en Madoera on
waarschijnlijk ook elders.
In het algemeen gaat aan het huwelijk een
aanzoek vooraf, waartoe meest een of meer
tusschenpersonen dienst doen. De verloving wordt
bindend gemaakt door een verlovingspand, zoodat ze niet straffeloos kan word.en verbroken.
De inheernsche huwelijkssluiting in Insonesie
schijnt nooit bloot con.,en,ueel, zonder eenig
uiterlijk teeken, to zijn geweest. Samen eten,
samen baden, samen offeren, afhalen van de
vrouw door den man zijn de meest gewone vormen; vooral het samen eten heeft zich tot den
huidigen dag in uiteenloopende streken — Bataki3
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1 anden, Zuid-Sumatra, het Maleische gebied, Borneo, Bantiks (Minahasa), Boeroe, Ambonsche
eilanden, Kei, Nieuw-Guinea, Timorsche kring —
als een essentieel deel van de huwelijksluiting
gehand.haafd. Aan een, Indone3ische huwelijkduffing gaan tal van adatceremonien vooraf,
waaronder het wichelen ter bepaling van een
geluksdag een gewichtige plaats inneemt. In het
algemeen zijn bij het ouderrechtelijk huwelijk
tal van vaderrechtelijke gebruiken als rudiment
blijven voortbestaan.
Het meest kenmerkende teeken van het vaderrechtelijk huwelijk is de bruidschat, (de op
Z.-Sumatra gebruikte naam djoedjoer is het meest
onder Europeanen bekend) die van den manskant
betaald wordt aan den vrouwskant; in sommige
streken wordt hij dadelijk betaald, in andere
eerst later; en soms ook blijft een deal onbetaald
tot na huwelijksontbinding, om te doen uitkomen, dat tusschen de vrouw en haar bloedverwanten de band niet geheel verbroken is.
Terwijl algemeen wordt aangenomen, dat het
bruidschathuwelijk ook in Indonesia een koophuwelijk is, zijn er een aantal feiten, die twijfel aan de juistheid dezer opvatting wettigen,
zoo dat nader onderzoek in daze gewenscht
blijft.
Om aan, den druk van de bruidschatbetaling
bij het aanzoekhuwelijk te ontkomen staan twee
of drie wegen open. Zoo kan de man na huwelijksaanzoek de vrouwsfamilie voldoen met arbeid in
plants van met-geld, en dus een dienhuwelijk aangaan (Gajo- en Bataklanden, de Ambonsche Molukken, 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 Laban). Voorts kan
de jongeman, in plaats van een aanzoek te doen,
er met het meisje van door gaan — vluchthuwelijk
hetzij met, hetzij zonder medeweten van haar
ouders; de nader (na het geschiede huwelijk)
te betalen bruidschat of zoen is dan veal lager
dan bij het aanzoekhuwelijk. Op de Ambonsche
eilanden en op Bali (behalve voor de hoogste
kasten) is het vluchthuwelijk zelfs het normal°
geworden. En eindelijk mag, maar alleen in deelen
van Nieuw-Guinea en op Bali, het huwelijk ook
worden tot stand gebracht door gewelddadige
schaking, op walk schaakhuwelijk dan een lagere
bruidschat of zoengave dan wel schoonvaderdienst behoort to volgen.
Een geheel andere strekking echter heeft het
bij Gajo's, Bataks, lieden van Zuid-Sumatra en
bewoners der Ambonsche Molukken bekende
inlijfhuwelijk : angkap, soeraondo, ambil anak,
enz. Doel is de vrouwsfamilie met nakroost to
verrijken (b.v. omdat de vrouw een eenig kind
is, of wijl de man immigrant is); de man gnat
dus in de vrouwsfamilie over in plants van omgekeerd ; maar het vaderrechtelijk gezag over de
vrouw, over haar ingetrouwden man, over haar
kinderen, en kindskinderen blijft overigens geheel beheerscht door vaderrechtelijke regels.
Een derde groep van vaderrechtelijke huwelijken zijn de wisselhuwelijken, hetzij het vervolghuwelijk, (zwagerhuwelijk, leviraat) : de vrouw
gnat zonder nieuwen bruidschat en zonder nieuwe
inheemsche huwelijksvormen. (doch wel onder
Mohamraedaansche huwelijksluiting en met Moh.
huwelijksgift) over op een van 's mans brooders
of andere generatiegenooten; of wel het vervang -

huwelijk, waarbij, ingeval van sterven der vrouw
to kort na het sluiten van het huwelijk, aan den
man een zuster of andere generatiegenoote van
zijn vorige vrouw tot vrouw gegeven wordt zonder bruidschat en zonder nadere inheemsehe
vormen, doch wederom wel met Moharamedaansche vormen.
Huwelijksontbinding onder de levenden heat
bij zuiver vaderrecht alleen van den man te
kunnen uitgaan en is zeldzaam, daar — naar het
beet do man zood.oende iets veriest, dat hij
zich voor een kostbaren 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.
Voor de beschrijving van het moederrechtelijk
huwelijk zie men onder MINANGKABAUERS.
Hier wordt er nog de aandacht op gevestigd,
dat zulk een huwelijk volstrekt niet juist bet
tegendeel is van het vaderrechtelijk huwelijk:
geen bruidschat van de zij de der vrouw aan die
des mans, niet alle goederen aan de vrouw, geen
gezag der vrouw, en geen huwelijksontbinding
uitgaande uitsluitend of in hoofdzaak van de
vrouw.
Uit de gelijkstandigheid van man en vrouw, volgen al de hoofdkenmerken van het ouderrechtelijk
huwelijk met logische consequentie. Het huwelijk
komt tot stand, doordat beide families het begeeren en zonder dat een van beide een verlies
lijdt, waarvoor zij zou behoeven to worden
schadeloos gesteld; staande huwelijk zijn man on
vrouw elkaars gelijken, en het hangt van de
volkszede af, of zij in het huis van den man, in
het huis van de vrouw (Atjeh, Toradja's) of in
een eigen gezinswoning (Java enz.) trekken;
de man behoudt zijn aangebrachte good, de vrouw
haar aangebrachte goad, samen krijgen zij het
gemeengewonnen goad, dat bij huwelijksontbinding wordt verdeeld; en eindelijk, het huwelijk eindigt onder de levenden hetzij omdat de
man, hetzij omdat de vrouw, hetzij omdat beiden
het willen; echtscheicling komt onder het oud.errecht veal voor.
Wat echter dit ouderrechtelijk huwelijk in een
aantal streken ietwat ingewikkeld maakt, is, dat
een aantal vastgewortelde eigenaard,igheden van
het vaderrechtelijk huwelijk daarin als rudimenten of survivals zijn blijven voortbestaan: evenwel, gewijzigd naar de eischen van het ouderrechtelijk verwantschapsstelsel. Zoo komt, ten
eerste, in vele ouderrechtelijke streken de bruidschat voor; terwijl eveneens de varianten van het
bruidschathuwelijk : dien-, vlucht-, schaak-, inlij fen volghuwelijk niet zeldzaam zijn.
De ouderrechtelijk gehuwde vrouw staat in
handelingsbeboegdheid geheel met haar man
gelijk.
Hoewel in Moh. streken de geldigheid van het
huwelijk afhangt van de sluiting volgens de
Moh. Wet (zie ISLAM), is toch alles wat daaraan
voorafgaat of er op volgt zuiver Indonesisch
gebleven; ook Gouvernementsregelingen voor
Inlandsche Christenen verdelgen dat inheerascbe
rdet. De bepalingen op den burgerlijken stand
van Christen-inlanders van 1828 tot 1885 schijnen
zonder beteekenis voor het materieele recht.
Genegenheid bij het huwelijk is in India bij
eerste huwelijk vaak afwezig, omdat dat eerste
huwelijk meestal bedisseld wordt door ouders en
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daarentegen trekt het gezin slechts korten tijd
bij de vrouwsouders dan wel (Minahasa, Java)
ook bij de mansouders in, om later eon eigen
woning te betrekken. Op Bali betrekt het gezin eon eigen huis, meestal op het woonerf van
's mans vader; zulke eigen gezinswoningen kennen ook Madoereezen, Javanen en Soendaneezen,
en zending en missie werken ze in de hand.
Groei in de huwelijksinzeitingen en het huwelijksrecht is schier overal to ontdekken. De
exogamie ziet men vergroeien, doordat de kring,
binnen welken men niet mag trouwen, zich gedurig verengt; de beide vormen van het wisselhuwelijk — vervanghuwelijk als de vrouw, vervolghuwelijk als de man sterft — kunnen eerst
worden afgekocht door een zoengave, terwijl later
volstaan kan worden met eenige plichtpleging;
in de grenslanden vt- , n Minangkabau komt het
gezinsleven van vader, moeder on kroost in eer
eigen huis op; on zoo zijn er tal van verschijn.selen van ontwikkeling.
HYDROGRAP HIE. Zie het art. in de groote
Encycl. van Ned.-Indio.
HYPOTHEEKBANKEN. Zie het art. in de
groote Encycl. van Ned.-Indio.

verwanten zonder rekening te houden \ met de
wenschen van bruigom en bruid.
Eenvrouwendom (monogamie) is bij de gewone inlanders in heel Indio regel. Op Timor en
Soemba echter komt polygamie nogal voor, en
schier overal bij den hoogeren stand is meervrouwendom gebruikelijk; de regel der Moslimsche plichtenleer, dat men vier wettige vrouwen
to gelijk raag hebben, stijft dit gebruik. Het
Christendom gaat polygamie tegen.
Kinderverloving, in den zin van een door verlovingspand of verlovingsgeschenk bindend gemaakte afspraak betreffende twee jonge kinderen, komt in tal van streken voor; kinderhuwelijk
is eveneens in verschillende streken bekend;
de feitelijke samenleving begint natuurlijk pas
na jaren.
Het jonge gezin trekt in Minangkabau in het
fanailiehuis der vrouw— hetwelk ook de woning
van den man wordt, al behoudt hij nochtans zijr
eigen familiehuis —; evenzoo wordt ook in Atjeb.
(eenige- maanden na het huwelijk) en op de Tanirabar-eilanden het vrouwshuis dat van hem
en hun kinderen. In het Gajoland, in de Minahasa, op Midden-Celebes, op Timor en op Java

I.
IBAN'S of ZEE-DAJAKS. Zie DAJAKS.
IBIS. Komen in een aantal soorten in den Ind.
Archipel voor, o.a. een donker-kastanjebruine
soort met staalgroene vleugels, rug en staart,
waarover een schitterende metalieke glans ligt,
de ook in Europa voorkomende Plegadis falcinellus, bewoont de Soenda-eilanden, de Molukken,
Celebes en Nieuw-Guinea; een geheel witte soort
(Ibis melanocepala) wordt op Java aangetroffen,
terwijl bij een soort van Borneo (Inocotis papillosa) de geheele kop tot op den hall kaal en fraai
blauw van kleur en het achterhoofd rood en geheel met wratjes bedekt is. Tot de ibissen behooren ook de lepelaars, waarvan een soort, Piatalea
regia, op Celebes, Timor en verder Oostelijk is
waargenomen. Deze is geheel wit met zwarte snavel en pooten.
IBOE (ook Tobaroe genoemd). Vulkaan op de
N. W.-kust van Halmahera, 1507 M. hoog, met
tamelijk platten top; erupties zijn niet bekend.
IDA. Titel der Brahmanen. Zie BALItRS.
IDENBURG - RIVIER. Een der bronrivieren
van de Mamberamo. (Zie aldaar).
IDENBURG - TOPPEN. Zie NASSAU-GEBERGTE.
ID ER-ID ER. Zie TRNGGtR.
IDI. Onderafd. der afd. O.kust van Atjeh,
Gouv. Atjeh en Onderh., met volgens de telling
van 1906 totaal 32.859 zielen, verdeeld over 8825
gezinnen. In do benedenstreken heeft in den loop
der jaren de cultuur van peper meer en meer plaats
gernaakt voor de sawahrijstcultuur, waarmee gepaard ging een geleidelijk vaster worden van de
bevolking. Peper on pinang zijn de voornaamste
uitvoerproducten, terwijl de export van copra, in
1906 begonnen, ook meer on meer toeneenat. In
de bovenstreken van Idi Rajeu' is plaats voor
Europeesche landbouwondernemingen. De onderafdeeling wordt N.W. —Z.O. en in al hare landschappen doorsneden door de baan van de Atjeh

tram ; alsook door den grooten colonneweg Koeta
Radj a —K oeala Simpang.
IDI. Naam eener 2 K.M. van de monding aan
den rechter oever der Kroeeng Idi in het landschap Idi Rajee gelegen plaats ter Oostkust van
Atjeh, zetel van den chef eener mede Idi geheeten
onderafd. der afd. 0.-kust van Atjeh. Verscheidene fraaie lanen voeren van Idi naar de havenplaats Koeala Idi.
IDI RAJETJ', d.i. „Groot - Idi". Het belangrijkste landschap der onderafd. Idi, afd. Oostkust
van Atjeh, zich uitstrekkend Z.W. —N.O. aan
weerszijden der Kroeeng Idi, ter breedte van
10 bij een diepte van ruim 40 K.M. De bevolking,
afkomstig uit alle landschappen der Noordkust
en van Groot-Atjeh, maar overwegend Pasesch,
telde in 1906: totaal 14.494 zielen, verdeeld over
3641 gezinnen. Men leeft, inzonderheid in de benedenstreken, van rijstbouw, veeteelt (runderen), peper, pinang- en klappercultuur en vooral van zeevisscherij.
IDI TJOET, d. i. „Klein-Idi". Een niet groot,
maar deugdelijk ontgonnen, goed bevolkt en welvarend landschap van de onderafd. Idi, afd. 0.kust van Atjeh. De bevolking telde in 1905 totaal
3060 zielen, verdeeld over 1400 gezinnen. Het
landschap wordt N.W. —Z.O. doorsneden door
de Atjehtrambaan. Bovenstrooms van den colonneweg zijn de sawahs good geirrigeerd. De pepercultuur levert ook goede, zij het minderende uitkomsten. De copra-uitvoer nam gedurondo het laatste decennium gestadig toe.
/DJ EN. Den naam Idjen-plateau geeft men gewoonlijk a an den vroegeren kraterbodem van den
ouden Idjen-vulkaan (res. Bosoeki), die echter la
ter het tooneel is geweest van een intensieve vulkanische werkzaamheid en waarop zich dientengevolge thans een twaalftal zelfstandige eruptiekegels verheft, die alle onwerkzaam zijn met uitzondering van de invest 0.1ijk gelegene: de Ka-
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wah Idjen, (2380 M.) bekend door de groote eruptie van 1817 .Het daarin aanwezige kratermeer
bevat een sterk zuur water dat door de Banjoe
Pait afvloeit.
IDJMA, d.i. overeenstemming van gevoelen;
zie ISLAM II. b.
IDJOEK (MAL.). Zie ARENGA en VEZELSTOFFEN.
IHRAM is de toestand van godsdienstige wijding, waarin een Moslim behoort to verkeeren,
zoowel bij de sembahjang (zie aldaar), als bij het
verrichten der religieuze ceremonien to Mekka.
MAN. Collectiefnaam voor V i s c h bij de
Maleiers. Men zoeke de namen der visschen, met
Ikan samengesteld, op het bijgevoegde woord,
b.v. Ikan Gaboes onder Gaboes.
IKATTEN. Een term, pas sinds 1901 voorgesteld on in zwang gekomen naar analogie
van den term „batikken" om aan to duiden:
het eigenaardige omteindings-systeem van witte
weefgarens in vrijwel onze geheele Oost, dienende
omeerst plaatselijk gekleurde draden to verkrijgen alvorens ze verweven zullen
worden. Dit „omwinden" of „afbinden" (Mal.
TB P ngika t, van i k a t= band) bedoelt dus
een vooraf-aanbrengen van een bepaald kleurdessin op blanks garens van meest katoen, maar
ook zijde (en zelfs op bastvezels); zoo berekend,
dat later bij het inweven dozer partieel gekleurde
draden, hetzij als ketting ( = schering), hetzij als
inslag, hetzij als ketting en inslag, de kleurteekening in het voltooidgeweven doek ontsta, welke
men zich in den aanvang had voorgesteld.
Dc omwinding der garens op die plekken, welke
men tegen inwerking der verfstof wil behoeden
gebeurt bij strengen van 4 a 20 draden, die van
afstand tot afstand met smalle reepjes bast- of
plantvezel omwikkeld worden. Doze geikatte draden als inslag door een eenkleurige ketting geweven kunnen dus een vooraf door de weefster gewenscht patroon to voorschijn roepen, maar dat
alles eischt veel zorg en nauwkeurigheid bij het
woven. Eenvoudiger is, als men op het scheerream de draden omwindt volgens een vooraf gewild patroon, daarna alles in het verfbad dompelt en, na droging en verwijdering der draden,
deze weer juist zóó op het weefgetouw spant. Met
een eenkleurigen draad als inslag komt dan het
patroon bij 't woven to voorschijn. Het incest ingewikkeld is, wanneer en schering (ketting) en inslag geikat worden; dit komt dan ook zeer zelden
nog voor, en wel in de Balische desa Tenganan en
op enkele plaatsen op Z Sumatra; zie voor de
hier vervaardigde doeken ook op TJINDAI,
TJINDE.
ILIR (HILIR). Benedenstrooms, in tegenoverstelling van OEDIK, bovenstrooms. Ter Sum.
Westk. worden richtingen gewoonlijk met deze
aanwijzingen aangeduid.
ILLICIUM RELIGIOSUM Sieb., fam. Magnoliaceae. Heester met witte bloemen en kokervruchten, waarvan er verschillende, uit &en bloom
afkomstig, in een kring bijeenstaan. De heester
wordt soms gekweekt en is uit Japan afkomstig.
De vergfftige vruchten ( wegens het gehalte aan
sikimine) 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 gelijkende vruchten van de volgende en hebben daardoor tot vergiftiging aanleiding gegeven.

ILLICIUM VERUM HK, f. fam. Magnoliaceae,
de echte Steranijs, een heester, die in Indie niet
gekweekt wordt, maar waarvan de vruchten in de
Europeesche en Chineesche apotheken voorkomen. Ze zijn niet vergiftig, worden als geneesmiddel gebruikt, en bevatten een groote hoeveelheid
aangenaam riekende olie, waarvan het voornaamste bestanddeel Anethol is.
ILMOE. Zie NGELMOE.
ILWAKI. Plaats aan de Z.kust van het eiland
Wetar.
IMAM, d.i. voorganger (Arabisch); titel zoowel
lo. van het hoofd der Mohammedanen (den chalief) als 2o. van groote geleerden (zooals van Sjafri, den grondlegger der Sjaffitische school, en
vele anderen) en 3o. van den voorganger bij den
sembahjang. In dezen laatsten zin draagt bij
grootere bedehuizen meestal een der beambten
(of soms ook meer dan een) den titel imam .
IMEUM. Zie ATJEHERS.
IMHOFF (GUSTAAF WILLEM BARON VAN).
Geb. to Leer a. d. Eems 1705. In 1725 vertrok hij
als onderkoopman naar IndiO, klom snel op en
word in 1732 Raad extra-ordinair en in 1736 Gouverneur en Directeur van Ceylon on Raad ordinair. Reeds in 1740 werd hij door Bewindhebbers
tot Gouv.- Gen. benoemd, maar aanvaardde die
betrekking pas in 1743, daar hij, wegens hoogloopende oneenigheden met den Gouv.-Gen. Valkenier, door dezen in Dec. 1740 (voor zijn benoeming
in Indie bekend was) met 2 andere Raden in militair arrest werd gesteld, en afzonderlijk naar
Nederland opgezonden. Daar bood hij aan Bewindhebbers zijn „Consideration over den tegenwoordigen staat der 0.-I. Cie." aan, en vond bij
hen volledigen steun. Overl. in 1750 to Batavia.
Zijn bestuur werd door verscheidene belangrijke gebeurtenissen gekenmerkt. Zoo kwam door
een verdrag met den Vorst van Mataram bijna de
geheele N.O.kust van Java, van Cheribon tot
Banjoewangi, in handen der Compagnie en word
een einde gemaakt aan den opstand der Chineezen. De onvoorzichtige handeling van Van Imhoff, om den Mataramschen prins Mangkoe Boemi in het openbaar eene ernstige vermaning to geven, leidde tot afval van dien groote en gaf den
stoot tot een langdurigen krijg, die eindigde met
de splitsing van Mataram in de leenrijken Soerakarta en Djokjakarta ; nog tijdens het leven van
Van Imhoff (1749) deed de Soesoehoenan van Mataram afstand van zijn rijk aan de 0.-I. Cie. Hij
nam maatregelen om door uitgifte van gronden
kolonisatie van Europeesche landbouwers in de
Ommelanden van Batavia to bevorderen en was
de stichter van het landgoed Buitenzorg.
IMMIGRATIE. Zie KOELIE.
IMOGIRI (IMOGIRI). Distr. van het regentschap Bantoel, residentie Djokjakarta. In dit
distr. ligt de begraafplaats der vorsten van
Djokjakarta en Soerakarta; het ressorteert dan
ook gedeeltelijk onder Solo. De begraafplaats
is gelegen op een bergrug, dien men langs 360
steenen treden beklimt. Zij is in vakken afgedeeld, die tevens terrassen vormen, elk yak omringd door een muur met in 't midden een ingang, die met een stevige djati-houten deur is afgesloten. De vakken tusschen de graven zijn beplant met kruidnagel- en muskaatboomen.
IMPERATA. Zie ALANG ALANG.
INDAROENG. Kleine nederzetting op Sumatra's Westkust op ruim 12 K.M. afstand van Pa-
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Bang aan den grooten weg door den Soebangpas
naar Solok ter hoogte van 225 M. Zij is van belong, omdat hier een groote fabriek, de eerste in
Ned.-Indio, is verrezen voor het vervaardigen
van portland-cement. De grondstof wordt geleverd door den bergwand in de nabijheid van de
fabriek. Een klein riviertje, de Loeboek Porakoe,
dat daar ontspringt, is afgedamd en ormt een
waterval van 70 M. hoogte, welke client tot het
opwekken van de electriciteit noodig voor de verlichting, bewerking en vervoer.
INDIGO. PLANTKUNDIOE OPMERKINGEN. De indigo wordt hoofdzakelijk, op Java uitsluitend,
gewonnen uit Indigofera-soorten, behoorende tot
de Papilionaceeen, Familie der Leguminosen. Op
Sumatra wordt verder nog indigo bereiduit Marsdenia tinctoria. De indigoferasoorten, waaruit de
indigo in hoofdzaak wordt verkregen, zijn : Indigo/era tinctoria L. en pseudotinctoria, Indigo/era oligosperma D. a.?, Indigo/era leptostachya
D. C., Indigo/era anil L. en de vermoedelijk daarvan afstammende stekindigo. De verfstof heat
in het Mal. en Soend. nila, in het Jay. nil&
(Sanskr. nili of nilini
donkerblauw). Voor
de namen der planten zie INDIGOFERA.
Met de cultuur van i n . d i g o op Java
en Ma d o e r a hielden zich op ult. December
1915 18 ondernemingen bezig tot een totale oppervlakte van 2.705 bouws (Batavia 140, Soerakarta 1902, Djakjakarta 613, Pekalongan 50).
Op ult. Dec. 1911 was het totaal 2636 bouws. Uit
de cijfers betreffende de indigocultuur der inlandsche bevolking blijkt verder, dat op ult.
November 1915 op Java en Madoera de aanplant bedroeg 2.792 bouws.
GESCHIEDENIS VAN DE JAVA-INDIGO-CULTITUR.
Op Java is de indigo-bereiding waarschijnlijk
door de Hindoes ingevoerd en toen de Hollanders
zich aldaar vestigden werd dus reeds indigo voor
eigen gebruik geteeld, waarvan de 0.-Indische
Compagnie gebruik maakte, om een nieuw winstgevend artikel voor de Europeesche markt to
kunnen uitvoeren. Het is niet onmogelijk, dat
door Europeeschen invloed cultuur en bereiding
in die dagen reeds verbeterd zijn. Eerst door toedoen van het cultuurstelsel echter werd een cultuur in het leven geroepen, die tot de belangrijkste op Java zou gaan behooren. De bevolking
moest haar rijstvelden afstaan on in de Preanger,
Cheribon, Tegal, Pekalongan, Bagelen, Banjoemas, Kediri on Madioen, later ook in Bantam,
werden gewoonlijk door middel van den arbeid
der bevolking fabrieken opgericht om de op die
velden verkregen grondstof to bewerken. De
groote inspanning, vooral wegens de afgelegenheid
der velden van de woningen van de bevolking gevergd, werd niet door evenredige belooning vergood. Groote verbetering werd in het lot der bevolking gebracht door het oprichten van kleine
fabriekjes met weinig uitgestrekte aanplantingen, waarmede in 1832 de proof werd genomen.
Daar uit een berekening gebleken was, dat de indigo over het algemeen den planter minder voordeelen opleverde dan met de Gouv. koffie en suikercultuur het geval was, terwijl ook de voordeelen voor de Regeering gering waren, werd de indigo-cultuur onder Gouv. Gen. Rochussen overal
ingetrokken waar geen 30 pond indigo per bouw
verkregen werd. In 1865 volgde de geheele intrekking. Intusschen was in de Vorstenlanden
door toedoen van Europeesche landhuurders de
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cultuur toegenomen en toen de gedwongen cub ,
tureindg,w strekndgo
hoeveelheid indigo voor de Ned. markt bereid.
De inlandsche cultuur onderscheidt ,zich tegen=
woordig van de cultuur op de groote onderneminu
gen vooral door minder intensieve grondbeWerking, door de weinige zorg voor goad zaad en de
keuze der soort, het gebrekkige onderhoud van
den aanplant, het dikwijls niet in rijen planten en
het aanhouden van meer dan 2 of 3 snitten. Voor
de inlandsche cultuur worden vrij veal onbevloeibare gronden (t6galan) begezigd, terwijl door de
Europeesche ondernemers de indigo meestal na
padi op sawah's wordt geteeld. In de gouvernementslanden worden voor dit doel de sawahiron.den van de bevolking voor 12 maanden (of 3 snitten) gehuurd. Voor de beschrijving der cultuur in
de Vorstenlanden en voor de indigobereiding op
Java zie men de groote Encycl. van Ned.-Indic.
INDIGOFERA. Plantengeslacht van de fam.
der Leguminosae-Papilionatae met meer dan 200
soorten in de tropische streken van de geheele
aarde. Het zijn kruiden of kleine heesters met onevengevinde bladeren, enkele soorten met slechts
3 of zelfs een blaadje aan het blad. Kleine bloemen aan tamelijk lange trossen, meest min of
meer rood van kleur. In den Archipel komen vele
soorten in het wild of verwilderd voor, op Java 11
soorten. De meest voorkomende inl. namen zijn
Taroem (MAL., SOEND.), Tom, atom (JAv.), Taront
(MAD.), Daoen biroe ( mAL., moL.). De Natal-Indigo heat ook wel Taroem daoen aloes (mAL.). Behalve als verfstof (zie INDIGO) worden de planten ook wel in afkooksels tegen koorts en als wormverdrijvend middel gebruikt.
INDISCH GENOOTSCHAP. Zie GENOOTSCHAPPEN.
INDISCHE BOND. Zie VEREENIGINGEN.
INDO, verkorting van Indo-Europeaan, naam
waarmede men personen van gemengd Europeesch-Inlandsch bloed betitelt.
INDONES1E, van Gr. nesus = eiland, dus „de
Indische eilandenwereld" beteekenend. Doze
naam wordt — sinds 1884 door Bastian — veal
gebruikt in de wetenschappelijke literatuur over
0. I., vooral door ethnologen en taalgeleerden,
die ook spreken van Indonesiers en den Indonesischen taalstam.
INDONESISCHE TAALSTAM. De talon, gesproken door de inheemsche bevolking van Ned.
Indic, behooren, met slechts enkele uitzonderingen, tot dien taalstam, welken men bestempelt
met den naam van den Maleisch-Polynesischen,
ook wel met dien van Austronesischen, on walks
gebied zich uitstrekt van Madagascar in het Westen, tot het Paasch-eiland in het Oosten; van Formosa in het Noorden, tot Nieuw-Zeeland in het
Zuiden. Slechts op een gedeelte van Halmahera, •
met de eilanden Ternate en Tidore, alsmede in
het grootste deel van Ned. Nieuw-Guinea (mogelijk nog op enkele kleinere eilanden, waaromtrent nog geen vertrouwbare gegevens bestaan),
worden talen gesproken, welke niet tot de genoemde familie behooren, Het aantal talen en
tongvallen, welke thans de M. P. taal-familie vormen, is zeer aanzienlijk. Daaronder zijn er, welke
door millioenen gesproken worden, zooals het Javaansch, Maleisch, enz. ; meerdere, welke slechts
voor een betrekkelijk klein aantal personen, vele,
welke zelfs voor maar weinigen tot voertuig hunner gedachten dienen. Met zekerheid kan men
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zeggen, dat in zulke talen, welke thans over een
grootere uitgestrektheid gesproken worden, meerdere talen of tongvallen, meestal gewis onderling
na-verwant, maar somtijds ook meer afwijkend,
opgelost zijn. Uit allerlei gemeenschappelijke verschijnselen, welke de verschillende talen thans
nog vertoonen, laat zich eenigszins eel) beeld vormen, hoe de toestand dier taal geweest is, waa,ruit alle thans bestaande met meerdere of mindere
trappen van afstamming moeten zijn ontsproten,
dus de taal, gesproken voor de scheiding, welke
men in dat opzicht de oorspronkelijke of de grondtaal, kan noemen.
Een poging om uit taalkundige gegevens het
„stamland" (dit woord genomen in een zin, overeenkomende met dien, welke boven aan „grondtaal" gegeven is) op te sporen, is gedaan door
Prof. Dr. H. Kern, (Taalkundige gegevens ter bepaling van het stamland der rvIaleisch-Polynesische Volken, Verslagen en Meded. der Kon.
Akademie v. Wetenschappen, III R., Dl. V.
1888), die tot de slotsom komt, dat dit een deel
van de kust van Achter-Indio moet geweest zijn,
waarbij de mogelijkheid bestaat, dat het yolk
daarvoor nog van verderaf gelegen streken is gekomen. In verband hiermede is te wijzen op de
meening van Pater W. Schmidt, die, na in zijn geschrift : „Die Mon-Khmer-Volker, ein Bindeglied
zwischen Volkern Zentral-Asiens and Austronesiens" (1906), eerst gewezen te hebben op punten
van aanraking, zoowel wat den woordenschat als
wat de grammatica betreft tusschen Mal. Pol. talen en de genoemde talen van Achter-Indio, tot
de conclusie komt, dat er een zeker verwijderd
verband bestaat tusschen de door hem Austroasiatische genoemde talen, waartoe, behalve talen in Achter-Indio, ook enkele in Voor-India behooren, en de Mal. Pol. taalfamilie.
Evenmin als andere talen zijn ook de Mal. Pol.
vrij gebleven van vreemden invloed. Groot is de
invloed geweest van het Sanskrit, tengevolge van
de Hindoe-kolonisatie, vooral op het Javaansch,
in mindere mate op het Maleisch, en vandaar op
andere talen in de omgeving. Deze invloed heeft
zich echter slechts uitgestrekt tot den woordenschat ; op de spraakkunst, zelfs van het oud-Javaansch, heeft hij, (daargelaten de vorm van sommige samenstellingen), niet gewerkt. Voorts is invloed to bespeuren van enkele Drawidische talon
en van het Chineesch, het Arabisch (vooral merkbaar in woorden die op godsdienst en recht betrekking hebben), het Perzisch en in latere eeuwen het Spaansch, Portugeesch, Hollandsch en
Engelsch. Op de talon in het 0. van den Archipel
is bovendien invloed geoefend door talon van
meer oorspronkelijke, niet tot het Mal. Pol. ras behoorende volken; deze invloed heeft zich zelfs in
sommige opzichtentot de grammatica uitgestrekt.
Verdeelingen welke vroeger opgesteld zijn, en
waarvan de door Dr. Brandes geformuleerde verdeeling van de talon van den Archipel in een Westelijke en een Oostelijke afdeeling, naar gelang
van de constructie van den genitief, het meest in
trek is geweest, zijn gebleken niet tegen een nadere kritiek bestand te zijn geweest. Reeds sinds
geruimen tijd is men evenwel in staat eenige talen, als nauwer samenhangend tot bepaalde groepen, samen to brengen, nam. de groep der Polynesische talon in engeren zin en de groep der Philippijnsche talon, waartoe ook behooren de talon
van Formosa, der Sangir- en Talaut-eilanden, het

Bolaing-Mongondousch, het Ponosakansch en de
talen der Minahasa, 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- Toradjasche
talen, de Tominische groep, de Loinansche groep
en nog andere, zie op deze namen. Buiten Celebes
de Bima-Soemba-groep, waartoe ook behooren
het Sawoeneesch, het Manggaraisch, enz.; de Ambon-Timor-groep, waartoe behooren het Boeroesch, het Rottineesch, de talen der Zuid-Wester
eilanden en denkelijk nog meerdere.
Bij vergelijking blijken de verschillende talen
van Celebes, hoe groot het verschil onderling ook
is, toch moor met elkander on ook met de talen
der Philippijnen gemeen to hebben dan bijv. met
het Maleisch on Javaansch; omgekeerd blijkt
dat, niettegenstaande het onderling verschil, het
Javaansch, 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; een, welke men die der Westelijke talen zou
kunnen noemen on waartoe behooren de talon van
Sumatra met omliggende eilanden, (het schiereiland Malakka, enz.), Java, Madoera en Bali,
voorts het Malagasi, en een, welke men met den
naam van die der Oostelijke talon zou kunnen bestempelen.
De talen•van Borneo, voor zooverre daarover
thans to oordeelen is, schijnen een tusschenstelling in to nemen: deels naderen zij meer tot de
Westelijke talon, deels komen zij meer overeen
met de Oostelijke.
INDRA. Godheid uit het Hindoesche pantheon.
Zie HINDOETSME.

INDRAGIRI. Landb eschrij v ing.Afd.
van de Res. Riouw en Onderh., bevat het land.schap Indragiri, de landschapjes Koeantan-districten (zie aldaar) en de landstreken R6teh, Gaoeng, Igal en Mandah, to voren onderdeelen van
het voormalige Sultanaat Lingga-Riouw en thans
behoorende tot het rechtstreeks bestuurd gebied.
De ofd., staande onder een Assistent-Resident,
telt drie onderafd., namelijk de Koeantan-districten onder een controleur, de Indragirische Benedenlanden, en Indragiri Bovenlanden, elk onder
een gezaghebber bij het B. B.
Voor het grootste gedeelte bestaat het uit moerassig alluviaalland met oerwoud bedekt, het
stroomgebied van de Batang-Koeantan, de Gangsal en Reteh, de Gaoeng en tal van kleinere rivieren en kreeken. Alleen in het Z. bevindt zich laag
heuvelland, waarvan de hoofdketen een natuurlijke grens met Djambi vomit. De Boekit Limau
is de hoogste top, maar nergens reikt de keten tot
over de 700 M. Alleen langs de oevers worden nederzettingen aangetroffen. waaronder een groot
aantal Bandjareezen. In de laatste jaren is het
aantal dozer aan den benedenloop der Indragiririvier niet onbelangrijk uitgebreid.
Langs een groot gedeelte der kust treft men,een
onregelmatigen gordel van rhizophoren aan, die
over het algemeen vrij breed is.
Bev olkin g. Volgens de laatste opgave bedroeg het aantal inwoners in 1916 totaal 83.073,
waarvan 51 Europ., 1413 Chin., 2 Arab., 22 ande-
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re Vr. Oosterl., de rest Inlanders, waaronder
25.890 Mal., 30.055 Xoeantannefs en 18.798
Bandjareezen. In de kuststrOken heeft het .RiouwMal. element de overhand, terwijl in de Koeantan
distr. het yolk in taal en zeden zuiver Minangkabausch is. De overgang tusschen beide bestanddeelen gaat geleidelijk. Het overgangsgebied is
• ook vrijwel het centrum van handel, nijverheid
en Eur. landbouw en daardoor een strook waar
vreemde elementen tusschen de bevolking zijn
komen woven. Voor de meer primitieve bevolkingsgroepen zie ORANG LAOET en ORANG
MAMAK.
De voornaamste middelen van bestaan zijn de
rijstbouw, meest op droge velden, de cultuur van
sagoepalmen, de klappercultuur (vooral door
Bandjareezen), de gambircultuur (gedreven door
de „Cultuurmaatschappij Indragiri" ), en de rubbercultuur. Chineezen en Palembangers oefenen
een belangrijke visscherij uit langs de kust.
Voor de geschiedenis van het zelfbesturend
landschap Indragiri zie het art. in de groote
Encycl. van Ned.-Indie.
INDRAGIRI-RIVIER. Zie Koeantan-rivier in
SUMATRA (r i vier e n).
INDRAMAJOE. Noordelijkste afd. (en regentschap) van de res. Cheribon, grenzende ten N. aan
de Javazee, ten W. aan de afd. Krawang (Pamanoekan- en Tjiasmlaneden) der res. Batavia, ten
Z. aan de Preanger-Regentschappen (afd. Soemedang) en ten 0. en Z.O. aan de Javazee en de afdeelingen Cheribon en Madjalengka van de res.
Cheribon. De afd., 2332 K.M. 2 groot, bestaat uit
twee controle-afd., nl. Indramajoe met de distr. :
Indramajoe, Karangampel en Sleman, en Kandanghaoer en Indramajoe-West met de distr. Losarang, Kandanghaoer, Sindang en Bangadoea.
De afdeeling is geheel vlak en bevat in het W. uitgestrekte rawa's. Van Z. naar N. wordt zij doorstroomd door de Tjimanoek, die langs de hoof dplaats Indramajoe vloeit. Indramajoe produceert
voor den handel uitsluitend rijst, en wel een soort,
welke (vooral de rijst van de vroegere particuliere landen Kandang-Haoer en IndramajoeWest) tot de beste van Java gerekend wordt.
Tot de afd. behoort het noordelijk daarvan
gelegen Boompjes-eiland. De afd. telde einde
1905 ruim 318.000 inwoners, waaronder omstreeks
80 Eur., ± 4700 Chin. en 1080 Arab.
INDRAMAJOE. Hoofdplaats van het district
en de afdeeling van dien naam, behoorende tot de
res. Cheribon. Zij telde op 't einde van 1905 omstreeks 16.000 inwoners, w.o. een 50-tal Eur., bijna
2000 Chin. en ruim 700 Arab. In (ide tijden
was het plaatsje van veel beteekenis, maar
thans beduidt het niet veel meer.
INDRAMAJOE WEST. Was een der grootste
particuliere landerijen op Java, 586 K.M. 2 in uit gestrektheid met een bevolking van bijna 84.000
zielen, verspreid over 4 districten. Rijstland bij
uitnemendheid; produceerde een der baste rijst soorten van Java, de zoo bekende Indramaj oerijst. Op 1 Januari 1911 is het voor3 1/ 2 millioen
gulden door het Gouvernement teruggekocht.
INDRAPOERA. District van de onderafd. Balai Salasa (zie aldaar), afd. Painan, het zuidelijkst
gedeelte van het gewest Sum. Westkust.Verschillende oorlogen hebben voor deze landstreek —
voor de 18de eeuw een der voornaamste rijken
van Sumatra met een bloeienden peperhandel --achteruitgang en volksverloop ten gevolge gehad.
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In 1825 werd Indrapoera tot regentschap gemaakt, de laatste regent werd in 1911 eervol ontslagen en het ambt niet meer vervuld. De hoofdpl.
Indrapoera is een heet en ongezond plaatsje;
bekend door de groote dracht der klapperboomen.
INDRAPOERA (PIEK VAN). Zie KOERINTJI.
INDUSTRIEELE EIGENDOM. Te Batavia is
gevestigd een Hulpbureau voor den industrieelen
eigendom van het te 's-Gravenhage gevestigd bureau van dien naam. Ten aanzien van het Octrooirecht voor uitvindingen zijn in N.-I. van toepassing de wet van 7 Nov. 1910, no. 2'A (Ind. Stb. no.
136), het „Octrooireglement" (Ind. Stb. 1912 no.
334 j-. 1913 no. 547 en de ordonnantie in Ind.
Stb. 1911, no. 549. Deze octrooiwetgeving is 1
Juni 1912 in werking getreden.
INGEZETENEN. Zie VERDEELING DER
BEWONERS VAN NED.-INDIA.
INHEEMSCHE RECHTSPRAAK. Terwijl in
het grootste deel van Java, op Madoera en in de
helft der Buitenbezittingen het Gouvernement
zijn eigen rechtspraak in naam der Koningin
(„ Gouvernementsrechtspraak") heeft ingevoerd,
is in het rijk Djokjakarta op Java en in de andere
helft der Buitenbezittingen een vanouds bestaande rechtspraak der bevolking in stand gelaten;
deze noemt men de inheemsche rechtspraak of
adatrechtspraak (zie aldaar). Zij komt voor,
deels in zelfbesturende landschappen, deels ook
( Groot-Atjeh, Tapanoeli, Sumatra's Westkust,.
Zuid-Sumatra, Riouw, Borneo, Menado, Celebes,
Amboina, Bali en Lombok) in rechtstreeks bestuurd gebied; een kaartje in Adatrechtbundel
V wijst Naar 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 to kennen; zie daarvoor Mr. B.
ter Haar, Het adatproces der inlanders, 1915.
Wat evenwel de hoogere rechtbanken met grootere ressorten (een onderafdeeling of een afdeeling)
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.
INIE LIKA. Vulkanische kegel op Flores, ten
N.O. van de baai van AimerO, hoog ongeveer 1600
M. Hij werd in 1908 door Spandaw en Spruijt en
door Rouffaer in 1910 bestegen.
INIE RIE of Roka-piek, 2245 M. hoog, dicht bij
den vorigen vulkaan gelegen; de top is spits en
van verre zichtbaar.
INKOMSTENBELASTING. Zie BELASTINGEN.
INKTVISSCHEN. Zie het art. in de grooteEncycl. van Ned. Indie.
INLANDERS. Zie VERDEELING DER BEWONERS VAN NED.-INDI t.
INLANDSCH BEZITRECHT. Zie GROND
(RECHTEN OP DEN).
INLANDSCH RECHT. Term ter aanduiding
van alle recht, dat voor de inlanders in Ned.-Indio
geldt en dus zoowel hun adatrecht (zie aldaar)
omvat als de van het Europeesch gezag uitgegane
hoogere en lagere verordeningen voor inlanders.
INLANDSCH REGLEMENT. Zie RECHTSWEZEN.
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INLANDSCHE HOOFDEN. Zie BESTUUR.
INLANDSCHE RECHTSPRAAK. Term, waarmede men dien tak der gouvernementsrechtspraak (of : rechtspraak in naam der Koningin)
aanduidt, welke de inlanders als normale justiciabelen heeft. De inheemsche of adatrechtspraak
(zie op beide woorden) valt er dus evenzeer buiten als de Moh.godsdienstige rechtspraak der zgn.
priesterraden (zie PRIESTERRAAD).
INLANDSCHE SCHOLEN. Zie ONDERWIJS.
INLANDSCHE WETTEN. Onder deze uitdrukking vat men gewoonlijk alle inlandsche geschriften samen, die op een of andeie 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. teboekstellingen van het adatrecht;
voorts op adatregelingen (zie ald.), die geen dwingend karakter hebben, doch overeenkomstig welke een groep inlanders verklaart zich voortaan to
willen gedragen; voorts op bindende volksverordeningen; en eindelijk op vorstenverordeningen.
Het is dikwijls verre van gemakkelijk to beslissen, of een inlandsche rechtsopteekening tot de
eene of tot eene andere van deze vier soorten behoort : eenvoudige rechtsbeschrijvingen b.v. worden meermalen gekleed in den vorm van een vorsten-edict uit vroeger tijd, en op beide past men
de benaming oendang-oendang toe.
Bekende voorbeelden van Inlandsche teboekstellingen zijn het handelswetten- en scheepswettenboek der Wadjoreezen op Zuid-Celebes (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-Celebes, van volksverordeningen van inlandsche dorpen (Bali, Java), van inlandsche waterschappen
( Bali) of van andere inlandsche rechtsgemeenschappen uit de bevolking zelf, de Kertasima van
Van Eck en Liefrinck in Tijdschr. v. h. Batay.
Genootsch. 23, 1876, en de geschreven desaregeling van Madjawangi in Tijdschr. v. h. Binn. Bestuur 1, 1888 (vgl. Meded. Ned. Zend.gen. 49,
bl. 187). Vorstenedicten, soms van grooten, soms
van uiterst geringen invloed, zijn vooreerst ten
deele de nog toegepaste angger-anggeran van.
Java (zie b.v. Adatrechtbundel X, bl. 43), en verder zulke verordeningen als die van het rijk Bandj6rmasin van 1835 (Indische Gids 1881 en Adatrechtbundel XIII), als het Bolaang-Mongondoueche Wetboek (Tijdschr. v. h. Batay. Genootsch.
36, 1893) of de landsverordeningen der vorsten
van Lombok (uitgegeven in 2 dln. door Liefrinck).
INSANA. Landschap op het eiland Timor, behoorende tot de onderafdeeling Noord-MiddenTimor der afdeeling Noord en Midden Timor van
de residentie Timor en Onderhoorigheden.
INSCRIPTItN (in den Maleischen Archipel).
Zie OUDHEDEN.
INSTITUTEN. Hieronder volgen de als instituut opgerichte instellingen, welke bevordering
der wetenschap met betrekking tot Ned.-India
ten doel hebben. Zie ook COMITE, GENOOTSCHAPPEN, MAATSCHAPPIJEN, SYNDICATEN, VEREENIGINGEN
Koloniaal Instituut te A msterd a m) (Statuten goedgekeurd bij Kon. Besl. 27
Aug. 1910 No. 53, Ned. Stet. 7 Oct. No. 234) is
een vereeniging, welke zich in het algemeen ten
doel stelt het verzamelen en verbreiden van kennis omtrent onze overzeesche gewesten en in het

bijzonder de behartiging der handels., landbouw-, nijverheids-, en andere belangen, die zoowel voor het moederland als voor de kolonien uit
Nederlands koloniaal bezit voortvloeien.
Het initiatief voor de oprichting ward in 1910
genomen door den oud-minister van koloni8n J.
T. Cremer on het lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal Dr. H. F. R. Hubrecht, aan wie binnen enkele maanden tijds van verschillende zijden
1 1/ 2 millioen gulden ward toegezegd, terwij1 ook
spoedig bleek, dat op krachtige medewerking van
de Regeering, van de gemeente Amsterdam en
van verschillende wetenschappelijke instellingen
kon worden gerekend. Plannen voor do stichting
van een gebouw, op het door de gemeente Amsterdam in erfpacht afgestaan terrein van de voormalige Oosterbegraafplaats, werden in studie gemen en in 1913 wend uit een drietal plannen gekoZen dat van de architecten J. J. en M. A van
Nieukerken, dat thans in uitvoering is.
Behave het Algemeen Secretariaat heeft men
de A idceling Handelsm,useum die tot kern heeft de
natuurwetenschappelijke verzamelingen van het
Koloniaal Museum to Haarlem, dat op 1 Januari
1915 door de Maatschappij van Nijverheid flan,
het Kol. Inst. is overgedragen. In de laboratoria
worden onderzoekingen van koloniale producten
uitgevoerd, terwijl ook voorlichting van handel
on nijverheid tot de tack dozer afd. behoort.
De Afdeeling Volkenkunde. In het onder het beheer van deze Afdeeling komende Ethnographisch
Museum zullen worden opgenomen de uitgebreide ethnografische verzamelingen van het Koloniaal Museum to Haarlem, van het genootschap
„Natura Artis Magistra", van de wereldtentoonstelling te Parijs enz.
Een belangrijk gedeelte van den wetenschappelijken arbeid van deze afdeeling zal bestaan uit
de stelselmatige ethnografische studio der volkon
in de Nederlandsche kolonien met de bedoeling
one daardoor mode to werken aan hare economische verheffing. Teneinde in dit opzicht tot een
gewenschte decentralisatie to komen, zijn in navolging van het sedert 1908 bestaande BatakschInstituut (zie hierna), een aantal kleinere Instituten opgericht, die zich voorstellen in nauwe aan •
sluiting bij het Koloniaal Instituut to werken.
Zoo werden achtereenvolgens opgericht : het
At jeh-Instituut (1914), het Bali-Instituut (1915),
het 0.-kust van Sumatra-Instituut (1916), het
Z.-Sumatra-Instituut (1916) en het lifolukkenInstituut (1918).
De Afdeeling Tropische Hygiene is gecombineerd met het laboratorium voor gezondheidsleer
van de Gem. Universiteit on daarmede vereenigd
ondergebracht in een afzonderlijk gebouw, aan
het Oosterpark dicht bij het Kol. Inst.
Bataksch-Instituut. Opgericht to
Leiden in 1908. In de voorbereiding tot de oprichting heeft een zeer werkzaam aandeel gehad wijlen de hoer L. C. van Hasselt, oud-Resident van
Tapanoeli, wiens denkbeelden omtrent de methode van bestudeering van India weerklank vonden
o. a. bij Dr. C. W. Janssen, direeteur der Senembah-Maatschappij. Het stelt zich ten doel a. het
verzamelen van zoo volledig mogelijke gegevens
betreffende de Bataklanden on hun bewoners,
daaronder begrepen gegevens betreffende den invloed door buurvolken geoefend; b. het dienstbaar maken van deze gegevens aan het welzijn
van de bewoners der Bataklanden, aan hun. onto
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wikkeling en aan onze bet] ekkingen met hen.
Door het Instituut worden op ongeregelde tijden
uitgegeven de „Uitgaven van het Bataksch Instituut" van welke de belangrijkste zijn no. 3, de
„Batakspieger (met le en 2e supplement, de nos.
9 en 12) en no. 11. „Van Medan naar Padang en
terug", beide door M. Joustra.
Het Bataksch Instituut heeft zich voorts ook
reeds bewogen op practisch terrein. Sedert 1911
is werkzaam op de Karo-hoogvlakte een landbouwkundige, die eerst in de nabijheid van B6rastagi, later (sedert 1915) te Koeta Gadoeng,
door demonstratie enz. do bevolking moet trachten te brengen tot rationeeler bebouwing van hun
gronden met producten, die in de Delische benedenlanden tegen goeden prijs kunnen worden
verkocht. Als aanvankelijk resultaat van diens
arbeid mag genoemd worden de door de bevolking
van een grootdeel der Hoogvlakte met vrucht
ter hand genomen verbouw van Europeesche
aardappelsoorten volgens Europeesche methode,
Voorts is te Kaban Djahe, hoofdplaats der onderafd. de Karo-landen, een handwerksinrichting
verrezen voor Karosche jongelieden.
Koninklijk Instituut voor de
taal - land- en volkenkunde van
Nederlandsch-Indie. Het Instituut,
dat zijn ontstaan voornamelijk to danken heeft
aan het krachtig initiatief van J. C. Baud, werd
in 1851 te Delft opgericht. In 1864 werd de zetel
naar 's-Gravenhage overgebracht. Het doel is de
bevordering van de taal-, land- en volkenkunde
van 's Rijks overzeesche bezittingen en kolonien.
Het Instituut bezit een belangrijke bibliotheek
(Koloniale Bibliotheek, van Galenstraat 14, den
Haag) sinds 1878 met die van het Indisch Genootschap ineen gebouw gevestigd en vereenigd.
Van deze Bibliotheek verscheen in 1908 een met
zorg bewerkte catalogus (1054 blz.), waarop in
1915 een eerste supplement (426 blz.) is gevolgd.
Van de Bijdragen verscheen in 1918 het 74e
deel. De afzonderlijke werken zijn niet doorloopend genummerd, maar bedragen reeds een
vrij aanzienlijk aantal.
Afdeeling Nederlandsch-Indie
van het Koninklijk Instituut
voor ingenieur s. Deze afdeeling is te Batavia gevestigd en werd daar, op initiatief van
den Hoofdingenieur H. de Bruyn in 1875 opgericht. Op onbepaalde tijden verschijnt een tijdschrift der afdeeling, bevattende de notulen der
vergaderingen met daarbij behoorende stukken
en verhandelingen en mededeelingen van technischen aard, voor den Ind. ingenieur van belang.
INSULINDE. Zie VEREENIGINGEN.
INSULINDE. Afgeleid van 't Lat. insula
eiland, is de naam, door Multatuli in zijn „Max
Havelaar" gegeven aan onze 0.-I. bezittingen en
sedert veelal gebruikt voor den geheelen 0 ostIndischen Archipel.
INTERNATIONALE CREDIET- EN HANDELSVEREENIGING ROTTERDAM. Opgericht
in 1863. Het doel der Vereeniging, in de statuten
vermeld, omvat de uitoefening van handel,
scheepva,art, landbouw en bankwezen in den
ruimsten zin van het woord en dat het in de bedoeling lag zich niet alleen te bepalen tot Nederland en Nederlandsch-Indie, bewijst de naam der
Vereeniging zelf.
De kantoren in Indie zijn thans zes in getal en
bevinden zich te Batavia, Semarang, Soerabaja,
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Cheribon, Telok Botong en Singapore, met bij
kantoren te Weltevreden en te Tandjoeng Priok.
INVOERRECHTEN. Zie BELASTINGEN.
IPOEH. MAL. Plantaardige vergiften, in de eerste plaats dat uit het sap van de booinsoort A ntiari8 toxicaria en dat uit den wortelbast eener
Strychno8 (akar ipoeh). Als bijbestanddeel van
het Maleische ptlgift is de toeba-wortel van Derri8 te noemen (zie aldaar), die ook in het Boyneo'sche pijlgift (siren) voorkomt.
IPOMOEA, plantengeslacht der Convolvulaceeen met een groot aantal soorten in den Archipel verbreid. Het zijn kruidachtige planten, ten
deele slingerplanten met verschillende gekleurde
klokvormige, vaak zeer fraaie bloemen, en daarom niet zelden gekweekt. ,
I. reptan8 Poir., een kruipende moerasplant,
soms met drijvende bladeren, draagt bleekroode
bloemen. (Kangkoeng, JAV., MAL., SOEND.). De
pijlvormige bladeren worden als groente gegeten
en als geneesmiddel aanbevolen.
IPOMOEA BATATAS. Zie OEBI DJAWA.
IRRIGATIE. Zie BEVLOEIING.
ISA, d i. 1 o de Arabische vorm van den naam
Jezus; 2o de benaming van den avond-sembahjang; vgl. StMBAHJANG.
ISLAM. I, a. ONTSTAAN VAN DEN ISLAM. –

Toen Mohammed in het begin der 7e eeuw n. Chr
als prediker onder de Mekkanen optrad, was het
niet zijn bedoeling, een nieuwen oorspronkelij ken.
godsdienst aan zijn stamgenooten te verkondigen. Zijn overtuiging was veeleer, geroepen to
zijn om d e z elf de 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 z ij n
yolk, de Mekkanen, te verkondigen. De eigenaardige godsdienstige levensbeschouwing zooals deze
vooral bij Christel. vromen in het Oosten, bij
monniken, kluizenaars en asceten, zoo sterk op
den voorgrond trad, dat n.l dit leven slechts een
voorbereiding is voor het toekomende, dat den
zondaar een vreeselijk lot wacht in de hel, den
vromen gelukzaligheid in het paradijs, had
blijkbaar een diepen indruk gemaakt op M. en
vormde de kern van zijn prediking. Zoo begon hij
dan is/cim to prediken (d. i „overgave", „onderwerping", n.l. aan Gods wil en volstrekto almacht). Hij, die zich aldus onderwerpt heet daarnaar Moslim (Arab. moeslim; in Ned.-Indie ook
wel: orang-islam of orang selam).
b. DE KORAN. De wijze waarop M. zijn denkbeelden verkondigde, was deze, dat hij optrad
als door God geinspireerd „profeet", die van
Godswege openbaringen ontving. Zulk een openbaring werd een koer' (in genoemd. Dit beteekent:
„reciet", een „te reciteeren tekst". De geheele vet
zameling dezer openbaringen is de Koran, d. i.
het gewijde „reciet."
De Koranopenbaringen werden gedurende Mohammeds leven gedeeltelijk opgeteekend, gedeeltelijk in het geheugen bewaard. Kort na zijn dood
werden zij bijeengebracht in den vorm, waarin zij
sedert dien tijd steeds zijn overgeleverd. Daardoor is de Korantekst vrij gebleven van latere
tendentieuse omwerkingen en geeft dus een getrouw beeld van Mohammeds prediking. Zie voor
Koranonderwijs het art. PtSANTRtN.
C. DE IIIDJRAII EN DE DAARMEDE BEGINNENDB

Nadat M. met
sue s 12 jaar to ylekka gepredikt

UITBREIDING VAN DEN ISLAM.

slechts
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had, verliet hij met zijn weinige aanhangers
Mekka, verbrak alle betrekkingen met zijnen stam
en stelde zich onder bescherming van de inwoners van Medinah, die zich van de waarheid zijner
zending hadden laten overtuigen. Dit afbreken
der betrekkingen met de zijnen is de hidjrah (d.i.
letterlijk: afsnijding, afbreking; dus
niet: de „v luch t"), met welke de Mohammedaansche jaartelling begint. Nadat Mekka in het 8e jaar na de hidjrah door de Moslims was ingenomen, 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 Arabische stammen in
steeds wijderen kring besluiten, het gezag van
den profeet te erkennen en zich bij hem aan te
sluiten.
d. VERBREIDING VAN DEN ISLAM NA MOHAMMEDS DOOD. (Zie ook het artikel en SJI'
IETEN.) De Arabieren, die door Aboe Bekr tot
aanvallen op de „ongeloovigen" buiten Arable
be wogen waren, breidden in weinige tientallen
van jaren 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 Chineesche rijk uitstrekte.
In het groote chaliefenrijk, welks zetel aanvankelijk, onder de Omajjaden, te Damascus, later,
onder de Abbasiden, te Bagdad was gevestigd,
ontstond uit de samenvloeiing van verschillende
beschavingselementen de eigenaardige Mohammedaansch-Middeleeuwsche cultuur, die zoowel
in de residentie der chaliefen als aan de hoven der
later zoo talrijke grootere en kleinere vorsten en
sultans tot grooten bloei kwam. De taal dier beschaving was hoofdzakelijk het Arabisch. Weldra
verbreidde de Islam zich ook in Voor-Indio, en
na ± 1200 ook in den Archipel (zie III, a.).
II. HET LEERSTELSEL VAN DEN ISLAM
NA MOHAMMED. a. DE WETENSCHAP DER OVERLEVERING (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, d. i. w e g, p a d,
en van daar ook iemands g e drag s l ij n, nl.
de weg, dien hij pleegt te volgen.
De berichten over Mohammeds soennah hebben in den Islam den vorm van per s oonl ijk e, van geslacht tot geslacht voortgeplante,
m e d e de e 1 i n g e n. Zulk een overgeleverd
bericht, meestal in beknopten vorm, heet in het
Arabisch een hadith (d. i. verhaal, mededeeling
in Neder1.-Indio kadis of hadis uitgesproken). Na
verloop van tijd ontstonden verzamelingen,
waarin een aantal dozer tradities min of meer
systematisch bijeengebracht waren. Een zestal
dozer traditie-verzamelingen verwierf langzamerhand een algemeen onder de orthodoxe MosEms erkend gezag, daaronder vooral de verzametingen van Boechari on Moeslim.
Van kritisch standpunt beschouwd kunnen
slechts zeer weinige dezer overleveringen als
werkelijk authentieke berichten over Mohammods leven en denkbeelden worden aanvaard.
Zij berusten bijna zonder uitzondering op fictie
en schrijven opvattingen en gevoelens aan den
Profeet toe, welke doze zelf nog niet kan gehad
hebben, doch die blijkbaar eerst later, na zijn
dood, onder de Moslims ingang hebben gevonde,n;
daartoe behoorde ook veel wat aan Iiellenisme,

Parsisme, en Boeddhisme, maar vooral aan Joden- en Christendom ontleend was.
b. HET OP IDJMI.' GEGRONDE MOSLIMSCHE
LEERSTELSEL IN HET ALGEMEEN. VOOT den
Moslim vormt het omvangrijke leerstelsel, dat
in de eerste drie eeuwen na M.'s dood tot
ontwikkeling kwam, een als het ware officieele,
althans met volstrekt b i n d e n d gezag
bekleede verklaring van den zin van Koran
en Traditie, welke hare sanctie ontleent aan
den zgn. I d j m d. i. de algemeene „overeenstemming van gevoelen", nl. der bevoegde
leeraars, die wet en leer aldus hebben vastgesteld.
Doze
moest elke dwaling in de leer, volgens
Mohammeds eigen woorden, uitsluiten; wat door
den idjmer was gesanctioneerd kon uit dien
hoofde slechts als van goddel ij ken oo rspr o n g beschouwd worden.
Het onvermijdelijke gevolg dezer theorie was,
dat elke hervorming, hoe gewenscht ook, feitelijk
buitengesloten werd. Geen Moslim was meer bevoegd, Koran of Traditie op eigen' gezag to verklaren. De eenmaal gegeven uitlegging dier heilige teksten stond voor altijd vast.
Drie onderling zeer ongelijksoortige bestanddeelen omvat het leerstelsel van den Islam, nl.:
de wet, de geloofsleer en de myst i e k.
C. DE WET. DE WETENSCHAP DER PLICHTENLEER. DE SJIFI'ITISCHE SCHOOL. Het geheel der
voorschriften betreffende het ritueel, den eeredienst, het familie-handels- en strafrecht, enz.
wordt op de meest passende wijze met den term
„Moh. Wet" aangeduid; de Mohammedanen zelven duiden dit begrip aan door de woorden sjar'
of sjari'ah, welke in Ned. Indio gewoonlijk sarak

en sariat (Jay. sarengat) worden uitgesproken.
Eenigszins synoniem met deze benaming is het
woordfikh, de Moh. plichtenleer; wie zich op dit
vak van wetenschap toelegt heet daarnaar:
/aka (d. i. wetgeleerde, in Neder1.-Indio pakih,
Javaansch p;1kih uitgesproken).
Aanvankelijk vormden falcih's van grooten
naam ieder hun eigen school (Arab. madzhab, d. i.
richting) op gebied der wetgeleerdheid. Om.streeks het einde der 4e ceuw echter begon men
zelfstandige werkzaamheid in dit opzicht als
uitgesloten to beschouwen. Tenslotte zijn slechts
4 wetsscholen overgebleven, waarvan een de
Sjafi' itische heet, naar haar grondlegger Mohammed ibn-Idris as-Sjafi'i, gest. 819 na Chr.; alleen

de opvattingen dozer school zijn in Ned.-India
bekend geworden.
Algemeen is in de wetgeleerde werken de indeeling naar wette lijken maatstaf van al 's menschen
doen on laten onder een der vijf volgende „wettelijke categorieen", volgens welke n.l. elke handeling (resp. het nalaten daarvan) kan zijn: 1.
verplicht (p6rloe, zooals in Neder1.-India
de verbasterde uitspraak van het Arab. fardh
luidt), 2. verdienstelijk of aanbevelenswaardig (soenat) 3. geoorloofd
(moebdh), 4. afkeurenswaardig (makroeh), of 5. verboden (hardm).
Be wetgeleerde werken geven feitelijk slechts
aan, hoe een Moslim wel naar de wet zou behooren to leven, indien de wereld niet zoo onverbeterlijk slecht ware. Zie ook KIJAS on over wetgeleerde adviezen MOEFTI.
d. MO HAM1'vIEDAANSCHE GELOOFSLEER. Als
grondlegger der orthodox-Moslimsche geloofs-

ISLAM.
leer gelden in' het bijzonder Al-Asj'ari (gest. in
-324) en Al-Matoeridi (gest. in 333 H. .= 944 n. C.)
Hun methoden liggen ten grondslag aan de uiteenzetting van het stelsel in de latere werken
over de geloofsleer. Ter kenschetsing van de
daarin behandelde leerstellingen diene o.a. het
volgende. De opstanding en het laatste oordeel
vormen met hel en paradijs nog steeds de kern
der Mohammedaansche geloofsleer. Niet slechts
alle ongeloovigen zullen eenmaal in de hel komen,
maar ook de Moslimsche zondaren, die daaruit
echter, na het ondergaan' der straf voor hun zonden, weder verlost zullen . worden. Want ieder,
wiens hart, al ware het slechts een g r e i n t j e
gel o of bevat, zal eenmaal zalig worden.
Hoewel de onderstelling wordt verworpen, dat
'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, ongeschapen 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. Ten slotte zullen Opstanding en Oordeel nog worden voorafgegaan door het Messiaansche Rijk, dat tegen het
einde der dagen zal aanbreken, wanneer Jezus
op aarde terugkomt om Mohammeds zending
te bevestigen. Ook verwachten vele Moslims nog
een andere (aan het rijk van den Messias voorafgaande) geluksperiode, waarin de zgn. M a h d i
(d. i. de door God „rechtgeleide") de aarde met
gerechtigheid zal vervullen, gelijk zij thans met
onrecht vervuld is.
e. DE MYSTIEB. Reeds in de 2e eeuw openbaarden zich onder de Mohammedanen mystieke
neigingen en onder verschillende invloeden zijn
deze tot groote ontwikkeling in den Islam gekomen. Bij vele nieuwbekeerden, zooals Indiers,
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 vonden in steeds wijdere kringen bijval onder de Moslims, ondanks de bedenkingen door de godsdienstleeraren en hun aanhang daartegen ingebracht. Het gevolg was, dat
verscheidene mystieke elementen, aanvankelijk
aan het Christendom, Nieuw-Platonisme en de
Perzische en Indische mystiek ontleend, op den
duur ook tot bestanddeelen van den Islam werden verheven.
Sommige mystieken trokken zwervend in
vrijwillige armoede door het land. Naar de pij
van grove wol (Arab. soef, d. i. wol), waarin deze
boetelingen zich plachten te hullen, werden zij
soefi's genoemd en met de daaruit ontstane benaming s o e f i s m e (Arab. tasawwoe/, in Nederl.
Indio meestal tasawoep uitgesproken) werd in
den Islam later elke vorm van mystiek aangeduid, zelfs al "vertoonde deze geen onmiddellijke verwantschap meer met die der oudere soefi's.
Op den duur ontstonden onder leiding van
mystieke leeraars or de n, waarin de broeders
door beoefening van bepaalde methoden tot de
ware godskennis trachtten te komen. Meestal
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moesten daartoe dienen buitengewone, niet in de
wet voorgeschreven godsdienstoefeningen, vooral
het ontelbare malen herhalen van dikir' 8 (zie ald.)
en verschillende andere der boven vermelde middelen om tot geestverrukking te komen, ook wel
het volgen van bepaalde, door den stichter der
orde voorgeschreven ascetische leefregelen. Naar
hare methode placht men zulk een broederschap
aan te duiden als een tarikah (d. i. „weg", in
Nederl. Indio targkat uitgesproken). Zie verder
TARKAT, en over de beteekenis der heiligenvereering in den Islam HEILIGEN (MOH. IND.)
Een blijvenden invloed op de algemeen in den
Islam gangbare zienswijze ten aanzien der mystiek heeft Ghazali verkregen, de in het jaar 505
H. (1111 na Chr.) gestorven, ook op het gebied
der wetgeleerdheid en dogmatiek zoo beroemde
geleerde. Zijn machtige invloed moist aan een
mystiek, die vooral de et h i s c he zijde van
den godsdiensb op den voorgrond stelde, een allerbelangrijkste plaats in het Mohammedaansche
stelsel te verzekeren. Naar zijn overtuiging
kwam ten slotte alles aan op de ware gezindheid
des harten, en kon zelfs aan de meest volmaakte
wetsbetrachting en de uitgebreidste kennis der
leer, hoe verdienstelijk ook op zich zelf, geen
werkelijke waarde voor den Moslim worden
toegekend, tenzij zij werden geheiligd door mystieke liefde tot God. Zijn oordeel over het buitengewoon belang der mystiek vond algemeen
ingang. De werken over dit bestanddeel der leer,
zoo niet door Ghazali zelf, dan toch in zijn geest
door anderen geschreven, worden in Nederl.Indie kitab tasawoep genoemd.
III. DE ISLAM IN NEDERL.-INDIn. a

VERBREIDING VAN DEN ISLAM IN DEN INDISCHEN
ARCHIPEL. Van Voor-India uit heeft de Islam
zich over den Ind. Archipel verspreid; kooplieden en gelukzoekers uit Coromandel en Malabar
vestigden zich op de kusten van en in de havenplaatsen van Sumatra, Java en elders, sloten
huwelijken met vrouwen uit de Inl. bevolking.
Zoo ontstonden Moh. kolonien, die weidra veld
wonnen en Moslimsche r ij k j es deden ontstaan. Eerst na ongeveer 1200 n. Chr. wordt

dit doordringen van den Islam in den Indischen
Archipel merkbaar.
Uit de reisverhalen van den Venetiaan Marco
Polo uit het einde der 13e en van den Arabier
Ibn Battoetah uit de 14e eeuw valt of te leiden,
dat de Islam reeds destijds vasten voet had gekregen, zoowel op de N.O.-kust van Sumatra
(waar blijkt van het bestaan van de Moslimsche
rijkjes Perlak en Pase, omstreeks 1300), als kort
daarna op de N.O.-kust van Java, waar de komst
van den Islam ten slotte leidde tot den val van
het machtige Hindoerijk Madjapahit en de stichting van het Mohammedaansche rijk iIataram in
het begin der 16e eeuw. Op West-Java werden
Cheribon en Banter' 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 Badoej's en Tenggereezen, terwijl sommige Hindoe-elementen naar Bali uitweken.
Op de overige, minder dicht bevolkte, eilanden
is de Islamiseering niet zoo snel en zoo volledig
tot stand gekomen, maar ook daar won de Islam
overal gestadig aan invloed. Tot de reeds vroegtijdig Mohammedaansch geworden streken behooren o.a. de Molukken, Atjeh en Palembang.
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Ook de Minangkabausche Maleiers moeten reeds
in oude tijden tot den Islam zijn overgegaan.
Nog voortdurend blijft de Islam zich onder de
heidensche volksstammen in den Archipel uitbreiden. Van de geheele Inlandsche bevolking, in
ronde cijfers op 47 millioen geschat, zijn ongeveer
40 millioen Mohammedanen, waarvan bijna 33
millioen op Java.
b. INVLOED, AANVANKELIJS 17IT VOOR-INDIE,
LATER UIT ARABIE, OP DEN ISLAM IN NEDERL.-

De omstandigheid, dat de
Islam uit Voor-India in den Archipel werd gebracht, verklaart verschillende eigenaardigheden
van dezen godsdienst aldaar; zoo de geringe ijver
voor den Moh. eeredienst; de groote belangstelling voor de mystiek; de vorm, waarin Mosl.
verhalen in de Inl. talen voorkomen, en enkele
SWitische eigenaardigheden (zie HASAN HOESEIN- of TABOET-FEEST).
Ongeveer vier eeuwen lang (1200-1600) bleef
de invloed uit Voor-India op den Islam in den Archipel overwegend, totdat sedert het begin der
17e eeuw het verkeer met Arabia meer beteekenis kreeg, en de Arabische invloed steeds toenam.
Een belangrijke schaduwzijde van dezen, uit
Arabia werkenden invloed is, dat daardoor geleidelijk een minder verdraagzame geest, een
strenger, rechtzinniger Mohammedanisme in de
Inlandsche maatschappij veld wint. Ook van de
naar Neder1.-Indio geemigreerde, meestal nit
Hadramaut afkomstige Arabieren (zie: HADHRAMIETEN), vooral van vele hunner wetgeleerden, gaat een vrij sterke werking in diezelfde,
minder gewenschte richting uit. Zij, die zooveel
mogelijk naar de Wet trachten to levee, worden op Java wel wong poetihan genoemd, tegenover de meer onverschillig.en, wong abang an.

INDIA INWERKENDE.

C. BETEEKENIS VAN DEN ISLAM VOOR ZIJN BE-

De bekeering tot
den Islam, hoewel oprecht gemeend en duurzaam, was in den beginne oppervlakkig on beperkte zich tot uiterlijkheden; ook thans nog is
bij het gros der Inl. bevolking de oude animistische wereldbeschouwing onverzwakt blijven
voortbestaan. Zie o. a. HEILIGEN (MOH.
IND.). Voor het onderricht in de Moh. geloofsleer zie PtSANTRtN; voor den eeredienst
MOSKEE, PANGHOELOE, MOSKEEPERSONEEL; voor godsd. maaltijden KANDOERI;
voor de godsdienstplichten: SRMBAHJANG,
DJAKAT en VASTENMAAND.
De invloed, dien do bepalingen der Mohammedaansche wet op het r e c ht en het m a a ts o h a p p e l ij k leven nitoefenen, doet zich
in Neder1.-India, evenals elders, hoofdzakelijk
ophetgebiedvan huisgezin en f amilie
r e c h t gevoelen.
Volgens de Mohammedaansche wet behoort de
huwelijksovereenkornst namens de bruid door
haren wall (naasten manlijken bloedverwant,
voogd) of diens gemachtigde met den bruidegom
to worden aangegaan. Om nu behoorlijk aan de
godsdienstige eischen to kunnen voldoen, begeven de partijen zich op Java on Madoera, bege.
laid door den „geestelijke" van hun dorp, naar
den panghoeloe van hun district of onderdistrict.
Daze beambte laat zich door den dorpsgeestelijke de noodige inlichtingen verschaffen. Blijkt
hem, dat tegen het huwelijk geen bezwaren nit
het oogpunt der godsdienstige wet bestaan, dan
sluit hij zelf, na zich daartoe d000r den wali der
LIJDERS IN NEDERL.-INDI2.

bruid to hebben doen machtigen, in diens plaats,
het huwelijkscontract in den vereischten vorm
met den bruidegom. Ingeval de bruid geen wall"
heeft, of wanneer haar wall zonder wettige redenen zijn medewerking tot het totstandkomen
van het huwelijk weigert, is het de afdeelingspanghoeloe die het huwelijkscontract voor haar
met den bruidegom sluit on daarbij als haar „over
heids-wall" (wali hdkim) optreedt.
Het deskundig toezicht, dat aldus op het sluiten van Mohammedaansche huwelijken wordt
uitgeoefend, benevens de kosten, welke de huwelijksbeambten daarvoor aan de huwenden in rekening mogen brengen, zijn voor Java on Madoera
in de zgn. „huwelijksordonnantie" (Ind. Stb.
1895 no. 198, j° Ind. Stb. 1898 no. 149 on 1904
no. 212) aan waste regelen gebonden. Op Sumatra on elders zijn het de dorpsgeestelijke zelf of
andere ambtenaren met verschillende titels, die
na onderzoek het huwelijkscontract me't den
bruidegom sluiten (vgl. de regaling van Ind. Stb.
1910 no. 659 j° no. 660).
Voor echtscheiding zie TALAK en FASCH.
De handhaving der Mohammedaansche wets
bepalingen in rechtsgeschillen is op Java en Madoera toevertrouwd aan de zgn. „priesterraden"
(zie aldaar), die tevens de scheiding on deeling
van Inlandsche boedels en nalatenschappen bewerkstelligen.
d.

KRACHTIGE MO HAMMED AANSC HE GE ZIND-

Het zou een
ernstige dwaling zijn, uit de omstandigheid, dat
het theoretische leerstelsel van den Islam slechts
gedeeltelijk groote beteekenis voor Ned.-Indio
heeft gekregen, de gevolgtrekking to willen afleiden, dat de groote massa der Inlandsche bevolking den Islam feitelijk niet of slechts i n
s c h ij n belijdt.
Niet slechts in Oost-Indic toch maar overal
loopen theorie on praktijk van den Islam verre
uiteen. Vat ter beoordeeling van den Islam der
Inlandsche bevolking den doorslag moat geven,
is hare Mohammedaansche g e z i n d h e i d en
deze is b ov en elk en t w ij f el verheven.
De Christelijke zending weet bij ervaring, welk
een krachtigen weerstand de Islam der Inlanders
aan elke poging tot bekeering in den weg legt.
HEID DER INLANDSCHE BEVOLKING.

e.

REGEERINGSBELEID TEGENOVER DEN ISLAM

OosT-INDit. Terwijl de beslissing van alle
vraagstukken betreffende de g e 1 o of sleer
aan het inzicht der Moslimsche geleerden zelven
wordt overgelaten, treedt de Regeering toeziend
of desnoods zelfs regelend op in al die aangelegenheden, welke in het algemeen belang niet aan
hare zorgen onttrokken mogen worden, ook al
staan zij in min of meer nauw verband met den
Moslimschen godsdienst. Dit is o. a. het geval
ten aanzien van de benoeming van geschikte
godsdienstbeambten (vgl. PANGHOELOE), de
aanwijzing der personen, die bjjstand verleenen
bij het sluiten en ontbinden van huwelijken tusschen Mohammedaansche Inlanders enz. (Vgl.
MOSKEEKAS, PRIESTERRAAD en PtSANTREN.
Instemming met hageen de Moslimsche wet
voorschrijft ten aanzien van het familierecht en
in het bijzonder het huwelijk kan van het Europeesch bestuur niet verwacht worden. Het Europeesch gezag kan de desbetreffende bepalingen
slechts als werkelijke bestanddeelen der yolksinstellingen beschouwen on heeft ze dus to dulIN

ISLAM—JANSZ PIETER).
den, in de hoop, dat geleidelijke inwerking der
nieuwere begrippen op het familieleven in de
Inlandsche maatschappij deze Moslimsche inaettingen op den duur hare waarde in het oog der
bevolking zal doen verliezen.
Op s t a a t k u n di g gebied, eindelijk, valt
aan toegeeflijkheid tegenover het stelsel van den
Islam niet te denken. Het is niet mogelijk voor
een Europeesche koloniale Regeering, to berusten
in de middeleeuwEiche politieke idealen van den
Islam, welke immers bestaan in de onderwerping
van alle niet-Moslims door middel van den heiligen oorlog (zie PRANG SABIL) aan het gezag
van den Islam en de vereeniging van alle Mohammedanen onder het bestuur van een Mos-

205

noemd tot Adjunct-Inspecteur bij het Inlandsch
onderwijs, on later bevorderd tot Inspecteur bij
dozen tak van dienst. Allen die Radon Mas Ismangoen hebben gekend, hebben voor hem
groote sympathie gekoesterd wegens zilin oprechtheid, zijn grooten ijver gepaard aan gezond
verstand, on zijn krachtige pogingen om de hem
toevertrouwde belangen to bevorderen. Onjuiste
opvattingen omtrent het samengaan der rassen
in ladle, destijds nog in voile mate bestaande,
hebben hem vele bittere uren bereid, maar zijn
waardige strijd daartegen is niet vergeefsch geweest, want doze heeft zeker bijgedragen tot de
thans langzamerhand opklarende verhoudingen.
ISOPTERA BORNEENSIS. Zie TRNGKAWANG.
IXORA, plantengeslacht der Rubiaceeen, met
een groot aantal soorten in den geheelen Archipel
heesters, vaak met fraaie bloemen. Inl. namen
Angsoeka, (MAL.), angsokit, soka (JAY.), Ki
soka (soEND.) kombang santen ( BATAV. MAL.).
Op Sumatra maakt men wandelstokken van
het gevlamde hout van sommige soorten. Als
gekweekte plant is vooral bekend I. coccinea L.,
de Angsoka merah (MAL.) of Soka beureum
(soEND.) met fraaie roode bloemen.

li v Drat.
ISMANGOEN DANOE WINOTO (RADEN
MAS), geboren to Djokjakarta in 1852, overleden to Magelang in Maart 1895, bezocht de H. B.
S. to Leiden, waar hij in 1870 eindexamen deed.
In 1875 keerde hij met het diploma van Indisch
ambtenaar naar Indio terug. De Regeering maakte bezwaar hem bij het Binnenlandsch Bestuur to
plaatsen. Hij kreeg een aanstelling bij de Algemeene Secretarie. Na een ziekteverlof in Holland weer in Indio teruggekeerd, word hij be-

J.
JAARPASSEN.Zie ZEEBRIEVEN EN JAARPASSEN.

JAARVOGEL. Zie NEUSHOORNVOGELS.
JACHT. Een jachtwetgeving van Regeeringswege ontbrak tot 1 Januari 1910, behalve enkele
voorschriften voor het jagen in 's Lands bosschen; sinds Bien echter wijst de Regeering aan,
op welke zoogdieren on 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 veeboden is (Ind. Stbl. 1909 nos. 397
on 594, sedert gewijzigd). Op Nieuw-Guinea is,
de jacht op paradijsvogels een belangrijk
middel van bestaan, met reden dus werd bij
Ind. Stbl. 1911 no. 473 de jachtwetgeving van
toepassing verklaard voor geheel Noord- en.
West- Nieuw Guinea, terwijl bij de ordonnantie van 18 Februari 1916 (Ind. Stb. no. 197)
regelen zijn vastgesteld voor de jacht op paradijsvogels, papegaaiachtige vogels en kroonduiven in de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea. Voor
de inheemsche begrippen omtrent het jachtrecht, zie BESCHIKK1NGSRECHT en GROND
(RECHTEN OP DEN). Voor de beteekenis der
jacht als bestaansmiddel der Inl. bevolking, zie
de namen der verschillende volken en landstreken. In de groote Encycl. worden onder JACHT
een aantal bijzonderheden gegeven.
JACOBS (Dr. JULIUS KAREL). Geb. 1842 te
Kiel Windeweer (Hoogezand, Groningen) werd
in 1877 to Soerabaja geplaatst als offic. van gez.,
als hoedanig hij op tal van plaatsen in Indio
werkzaam was. Overl. 1895. Behalve talrijke
medische opstellen gaf hij uit: „Eenigen tijd
onder de Baliers", Bat. 1883; „Het familie- en
kampong leven op Groot-Atjeh", 2 din., Leiden

1894 en met J. J. Meyer „De Badoej's", 's Gray.
1891.
JACQUET (EUGENE VINCEENT STANISLAS).
Zie het art. in de groote Encycl. van N.-I.
JAGER (HERBERT DE). Zie het art. in de
groote Encycl. van N.-I.
JAKATRA. Zie BATAVIA, pag. 47.
JAMDENA. Zie TANIMBAR-EILANDEN.
JAMOER. Een meer, ook „Ha" genaamd, in
Nieuw-Guinea op de landengte tusschen de Geelvink- on Etna-baaien op ongeveer 3° 35' Z.B. en
135° O.L. Het is ± 9 K.M. lang en 5 K.M. breed.
JAN VAN GENT. Zie ROT$PELIKAAN.
JANG (of HIANG of AJANG) - GEBERGTE.
Een groote, doch zeer uitgespoelde vulkaanruine
aan de grens van Bosoeki en Pasoeroean; de hoogste top ,de Argopoero (Argapoerit,) is 3088 M.; de
ravijnen bereiken hier op sommige punten moor
dan 1000 M. diepte. De geweldige erosie maakt
het bijna onmogelijk om den oorspronkelijken
ringwal, die hier zeer waarschijnlijk bestaan heeft,
to reconstueeren. Pogingen, om op het z.g. Jangplateau ( ± 2400 M.), dat tusschen Argopoero en
Pinggang gelegen is, een sanatorium tot stand to
brengen, hebben tot dusver geen succes gehad.
JANSSENS (JAN WILLEM). Geb. to Nijmegen.
in 1762, bekleedde een aantal hooge milit. en burgerl. betrekkingen en werd in 1810 door Napoleon
benoemd tot Gouv.-Gen. der bezittingen ten 0.
van Isle de France en Opperbeveihebber 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 Sept. 1811 die bezitting aan
de Engelschen moest overgeven. Over!. 1838.
JANSZ (PIETER). Werd in 1820 te Amsterdam geboren. Ging als zendeling van de Doopsgezinde Zendingsvereeniging to Amsterdam naar
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JANSZ (PIETER) —JAVA.

India, na voor het taalkundig gedeelte zijner toekomstige task opgeleid te zijn aan de Icon. Akademie te Delft. Als zendeling was hij werkzaam te
Japara en daarna te Soerakarta. In dienst van
het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootsehap
hield hij zich op laatstgenoemde plaats bezig met
het vertalen van den Bijbel in het Javaansch.
Overl. in 1904 te Kajoe Apoes bij Koedoes. Behalve eenige brochures op het gebied van zending
en evangelisatie verschenen van hem een groot
aantal boeken. op Javaansch-taalkundig gebied
bij Van Dorp & Co. te Semarang.
JAPARA (DJAPARA). Afd. regentschap en
controle-afd. van de res. Semarang. De afd., die
met de eil. 1008 K.M. 2 oppervlakte heeft, is verdeeld in vier distr. : Japara, Majong, Bandjaran
en Karimoendjawa-eilanden. Nabij de hoofdplaats, op het particuliere land Soembring (Moelhardjo), wonen de meest bedreven vervaardigers
van het bekende Japarasche houtsnijwerk. Tot
daze afdeeling behooren: het eiland Poeloe-pandjang, dat een erfpachtsperceel is waarop klapper
cultuur wordt gedreven, het eiland Mandalika,
waarop een lichttoren is gebouwd, en verder de
Karimoendjawa eilanden (zie aldaar). Op Into.
1915 had de afd. een bevolking van 262.000 zielen, waarvan ongeveer 240 Eur. en J 2000 Chin.,
Arab. en andere Vr. Oosterl.
JAPARA (DJAPARA). Hoofdplaats van de
afd. en het regentschap van dien naam der res.
Semarang. Het is een vervallen plaatsje, gelegen
aan de Java-Zee. Van de bloeiende Jay. koopstad
die J. omstreeks het jaar 1500, en wellicht reeds
veel vroeger, was, wier inwoners handel dreven,
de Molukken verbindende met Malaka, is niets
meer over. Alleen de overblijfselen van een oud
steenen fort duiden aan, dat Japara eenmaal
voor zeer beteekenend gold. Inlandsche industrieen, vooral die van meubelmaken en houtsnijwerk, hebben er nog zekere vermaardheid. Door
de ligging ver van spoor- en tramlijnen laat de
communicatie met de buitenwereld veel te wenschen over, vooral in den Westmoesson. De
hoofdplaats Japara heeft een bevolking van
ruim 10.000 zielen, waaronder ongeveer een 100tal Europeanen en een 600-tal Chineezen, Arabieren, en andere Vreemde Oosterlingen. Voor
de geschiedenis van J. zie men verder de groote
Encycl. van N.-I.
JAPEN, ook wel JOBI genaamd naar de gelijknamige kampong op de N.kust; een eiland in het
N. der Geelvinkbaai in Nieuw-Guinea, tusschen
ongeveer 1° 30' en 1° 54' 30" Z.B. en 135° 20' en
136' 50' O.L. gelegen. Het wordt over zijn geheele
lengte door een bergketen doorsneden, waarvan
de hoogste toppen 700 a 1000 M. bereiken, en dat
aan de Noordkust in een lager gebergte overgaat.
De bewoners vinden hoofdzakelijk hun bestaan in
de vischvangst; to Seroei worden van roode kleiaarde potten en pannen. vervaardigd.
JASA, JASA, JASAN. Naam voor eigenontgonnen grond op Java, zie GROIN (RECHTEN OP
DEN).
JASMINUM SAMBAC Ait, Meloer (MAL.), Melati (MAL., JAV., SOEND.), een zeer bekende klinzmonde heester met witte, vaak gevulde zeer welriekende bloemen, die door vrouwen in het haar
worden gedragen en ook bij huwelijksplechtigheden worden gebruikt. De bloemen zouden het
vermogen hebben, bij vrouwen de melkafscheiding tegen to gaan. Ze bevatten een vluchtige olie.

JATROPHA CURCAS L., farn. Euphorbiaceae,
Djarak pager (MAL., JAV., SOEND.), djarak koeda
MAL., SOEND.), djarak koeda (Jay.), een uit trop.
Amerika afkomstige heester, in trop. Azie veel
gekweekt 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, jets grooter dan
Ricinus-zaden, die een vergiftige ohe bevatten,
welke een zeer sterk purgeerende werking heeft;
uitwendig wel tegen rheumatiek gebruikt.
JATROPHA MULTIFIDA L., Djarak tjina
(MAL.), sierplant in Indische tuinen met handdeelige bladeren en roode bloeiwijzen. De zaden zijn
even vergiftig als die van de voorgaande.
JAVA. De belangrijkheid van dit eiland eischt
een grootere uitvoerigheid in de beschrijving der
onderdeelen dan bij de andere groote Soendaeilanden ,derhalve zie men op de artikelen over de
residenties, afdeelingen, steden en rivieren. In dit
artikel wordt dus de algemeene beschrijving meer
beknopt gehouden.
Java ligt tusschen 105° 12' en 114° 35' O.L.
en tusschen 8° 46' en 5° 52' Z.B. Het is ±
125.000 K.M. 2 groot; met Madoera en de andere
naburige eilanden, die administratief ertoe behooren, ± 131.350 K.M. 2 en heeft, met die eilanden, een bevolking van ongeveer 34 millioen,
terwijl de bevolking der Buitenbezittingen een
13 millioen telt.
Landbeschrijving. A. DE BERGLANDEN. Hierbij is de hoofdindeeling: vulkanen en
andere gebergten.
Ongerekend enkele zeer kleine bergjes, liggen
de vulkanen van Java in tien terreinen. Door
acht daarvan gaat de lengte-as des eilands; een
ligt een weinig ten Noorden, in noordwestelijk
Bantam; het tiende, de Moeria, is geheel afzonderlijk gelegen, als een later vastgegroeid eiland.
In het geheel telt Java 27 werkende vulkanen,
waarvan 13 op W. Java, 5 op M. Java en 9 op
0. Java. Daaronder zijn 13 vulkanen, die alleen
gas- en dampbronnen (bij Dieng en Kawah Manoek ook heete modderbronnen) bevatten. Van
de andere 14 zijn erupties bekend. Dat zijn de
Goa, Tangkoeban Prahoe, Papandajan, Goentoer en Galoenggoeng in de Preanger; de Slamat,
Sindhra, Merapi en Lawoe in Midden-Java; de
Keloet, Bran* Semeroe, Lamongan en Raoen in
het Oosten. Van de incest° dezer bergen zijn
sleehts enkele heftige uitbarstingen bekend, talrijker waren daze bij Merapi en Keloet. Het grootste aantal erupties hadden Semeroe en Lamongan, die, met enkele langere pauzen, bijna voortdurend in actie zijn (zie op de namen der bergen).
Terwijl zandstroomen (zie B1SOEK en LAHAR), uitbarstingen, en uitvloeiingen van kratermeren vaak groote schade kunnen aanrichten,
overtreft de gunstige invloed der vulkanische
werking toch den ongunstigen, door de groote
vruchtbaarheid der losse producten en der vulkanische asch, door de vulkanen uitgeworpen.
Alleen het vulkanisch gebergte is op Java
hooggebergte, in tegenstelling met de drie andere
groote Soenda-eilanden. Vulkanisch zijn namelijk
ook de hooge ketenen, waaraan meestal geen kegel- of kratervormen to herkennen vallen en die
men tot de jongere afdeelingen van de tertiaire
periode pleegt te rekenen. Zij liggen in het bergland van West-Java; de hoogste reiken tot 1800
en 2000 M. Zij bestaan in de hoogste deelen nit
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massieve vulkanische rots en zijn lager door dikke
mantels van vulkanische puimgesteenten bedekt.
Uit deze tertiaire eruptieve vormingen is een
groot deel der -overige berg- en heuvellanden van
Java opgebouwd, terwijl een ander deel bestaat
nit mergel, zijnde vulkanisch zand met kalk en
klei gemengd; een derde type van heuvellanden
zijn die, waarin de kalk, hoewel dikwijls van min
of meer mergelige hoedanigheid, Loch de overhand heeft.
Uitgestrekte kalkheuvellanden liggen alleen
langs de kusten van Java: in 't Noorden van
RiSmbang en Soerabaja en op Madoera, terwijl
kleinere 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 ZuidPreanger, in de Vorstenlanden met Madioen (de
Goenoeng Sewoe) en in Kediri-Pasoeroean; kleinere bevinden zich in het Karangbolong-gebergte
in Bagelen, het Kelir-gebergte in Djokjakarta en
bij Poeg6r en Gradjagan in BOsoeki, waar ook het
eiland Noesa Baroeng en het scheireiland Balambangan geheel uit kalk schijnen te zijn opgebouwd
Voor de merkwaardige terreinvorming in een dergelijk kalkheuvelland, de Goenoeng &woe, zie
DUIZENDGEBERGTE.
De vruchtbaarheid der tertiaire berg- en heuvellanden is in het algemeen minder groot dan die
der jong-vulkanische bergen; het grootst nog
waar de bodem meerendeels uit eruptief materiaal is samengesteld.
DE LAAGVLAKTEN. Wij onderscheiden: 1. De
vlakte van West-Java. 2. De N.delijke vlakte van
Midden-Java, met inbegrip van het O.telijk deel
van Cheribon en van het laagland van Semarang,
met uitzondering van het Loesi-dal. 3. Het Serajoe-dal. 4. De kustvlakte van Banjoemas en BaOlen (Kedoe). 5. De vlakte der Vorstenlanden. 6.
Het dal van Madioen. 7. De Loesi-Solo-vallei. 8.
De Brantas-vlakte. 9. De kustvlakten van Pasoeroean en Panaroekan aan Straat Madoera. 10. De
vlakte van Loemadjang en Djember. 11. De vlakte
van Banj-oewangi.
Langs de bergkusten liggen bovendien nog een
aantal kleine kustvlakten. Onder de opgenoemde
laaglanden zijn er twee, en wel twee van groote
uitgestrektheid, zonder Europeesche landbouwindustrie, nl. 1 en 7, dit laatste tengevolge van het
ontbreken van behoorlijke bevloeiing. In vier andere is deze niet van overwegende beteekenis, nl.
4, 6, 10 en 11. Maar in 10 is van groot belang de
Europeesche invloed bij den tabaksbouw, die ook
in 5 naast de suikercultuur omvangrijk is. De
vlakten, waar de laatste de grootste intensiteit
bereikt, zijn 2, 8 en 9.
De residentien Batavia en Cheribon leveren
verreweg het grootste deel van de exportrijst van
Java, die om haar kwaliteit zeer gezocht is. In
Oud-Batavia en Bantam is de vruchtenteelt van
beteekenis. Bantam heeft in het Noorden en midden ook een belangrijke rijstcultuur, maar kan
minder exporteeren. De bevolking is er dichter
dan in de overige deelen der vlakte.
De bevloeiing der vlakte laat in 't algemeen te
wenschen over, ook op de particuliere landerijen.
De N. vlakte van M.-Java heeft de uitgestrektste suikercultuur van het eiland. In verband daarmee staat, dat nergens de moderne bevloeiingswerken een zoo groote oppervlakte beslaan.
Het Serajoe-dal heeft suiker- en tabaksbouw
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voor de Europeesche markt en in het bovendeel
(Wonosobo) wordt tabak voor inlandsche
ding verbouwd. Bevloeiing uit de S6rajoe en haar
zijtakken is uitgevoerd of in aanleg. De bevolking
is op dozen vruchtbaren bodem zeer dicht. •
De kustvlakte van Banjoemas en Bagelen (res.
Ke'doe) was tot ver in de 19e eeuw grootendeels
moeras en dat is nog zoo in het Weston, langs de
Tji Tandoei (ook aan de overzijde in de Preanger),.
Oostelijk van de K. Serajoe zijn de moerassen in
de tweeds helft dier eeuw drooggelegd, in Bagelen
met behulp van kanalen door de duinen naar zee. •
Langs de kust, on in Banjoemas ver binnenwaarts, liggen hier evenwijdige oude, afgevlakte
oeverwallen, die de dorpen dragon (de strandreep
bestaat nog uit de zooeven vermelde lage duinen).
In de terreinplooien daartusschen, de vroegere
lagunen, zijn de sawahs gelegen. De vlakte is, beoosten de Serajoe, buitengewoon stork bevolkt,
met name in het binnenlandsche deel van Bagijlen, dat de dichtste bevolking van _Java heeft.
In de Vorstenlandsche vlakte moot het kustgebied van Djokjakarta nog aan irrigatiewerk worden geholpen, waartoe een plan ontworpen is.
Zie verder DJOKJAKARTA).
Voor 6 zie MADIOEN; voor het Loesi-dal, de
W.lijke voortzetting van de Solo-vallei, zie GROBOGAN; de beschrijving van de Solo-vallei
wordt thans gelijk met die der Solo-rivier gegeven.
De SOLO-RIVIER (BENGAWAN) is de grootste
rivier van Java. Haar 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. Haar voornaamste bronrivier is de Kali Semangir, waarvan
de bron ligt in de residentie Madioen. Zij komt
onder den naam Kali Wanjang de res. Soerakarta
binnen, betreedt bij 't dorp Kakap de vlakte van
Watoeretna (zij hest hier Penambangan), een aaneenschakeling van sawahs, met veel dorpen; bij
Wonogiri verlaat de rivier in een verwijding der
doorbrekingskloof deze vlakte, en komt na eenige K.M. in de vlakte van Soerakarta; tot de
hoofdplaats (94 K.M.) stroomt de rivier door een
onafgebroken reeks van dorpen. Het doorbrekingsdal van de Solo door den Goenoeng Kendeng strekt zich van Ngawi tot Ngloewak uit (7 u.
gaans); hier betreedt de rivier de Solo-vallei, 26 u.
gaans lang on 3 —6 breed, in 2 helften to splitsen
ongeveer door den meridiaan van Toeban gescheiden; de bovenhelft is W. waarts van Bodjo
negoro een der schraalst bevolkte laagvlakten
van Java; O.waarts is de bevolkingsdichtheid
grooter, terwijl van Ngloewak of tot de grens met
Soerabaja een schier onafgebroken rij dorpen
langs de rivier ligt. De benedenvallei is het best
bevolkt beZ. on beW. de Bengawan-Djero (zie
ald.); er is hier echter groot gebrek aan bevloeiingswater. De Solo vormt een aanzienlijke delta,
zeer moerassig, alleen voor vischvijvers geschikt.
De tweede rivier van Java, de BRANTAS, ontspringt bij het Toenggangan-zadel, dat den Ardjoene, verbindt met den Andjasmara, doorstroomt de hoogvlakte van Malang, grootendeels
door sawahs ingenomen, met eenige suikerrietcultuur ; nadat ze tusschen den Kawi on het Zuidergebergte is doorgebroken komt de rivier in de
vlakte van Kediri, voor het grootste deel een der
jongst ontgonnene van Java. In N. Kediri begint het belangrijkste suikerland van Java, dat in

208

JAVA.

de Brantas-delta zijn grootste beteekenis verkrijgt en ook de kustvlakte van Pasoeroean omvat.
Terwijl in Malang de bevloeiingstoestand voldoende is, kan men rekenen, dat in de laagvlakte
van de tien jaren in acht de 0.-moesson-debieten
juist toereikend zijn voor de beplanting, met name voor de suikerrietteelt; in de beide andere j aren komt men water te kort, hoewel nog niet veel.
Maar uitbreiding der cultuur zal alleen mogelijk
zijn, wanneeer men maatregelen neemt om den
dreigenden achteruitgang van den toestand der
rivier tegen te gaan. Als oorzaken van dien achteruitgang kunnen genoemd worden: de uitbarttingen en zandstroomen van den Kloet, en do
ontwoudingen in het gebied der bronnen en beken
van de Brantas-zijrivieren. Voor de BrantasDelta zie BRANTAS DELTAWERKEN. Voor
klimaat, zie het art. KLIMAAT, voor de flora,
het art. PLANTENGROEI (en het art JAVA in
de groote Encycl.) voor de dierenwereld het art.
FAUNA, voor de cultuurgewassen KOFFIE,
SUIKER, enz.
Bev olkin g. De dichtheid der bevolking
loopt voor de residentien zeer uiteen, wat vooral
te verklaren is nit de ongelijke verdeeling van
berg- en laagland en uit het feit, dat sommige streken ten deele pas in den jongsten tijd in cultuur
worden gebracht. Zij is het laagst in de residentie
Besoeki, n.l. ± 100 per K.M. 2 ; in Kedoe het
hoogst 425 en Soerabaja 410. (Naar de globale
telling ult. 1917 reap. 125, 600 en 425).
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 onbekend, maar komt in Oost-Azie ook
elders voor (China, Japan, Voor-Indio) Over de
emigratie der Javanen en de volksverplaatsingen
op Java zelf zie men onder BEVOLKING en KOLONISATIE. Zie voorts de artikelen JA VANEN, MADOEREEZEN, SOENDANEEZEN,
I3ADOEJ'S, TENGGEREEZEN.
Econonaische toestand. LANDB017W.
Luidens de gegevens van 1905 zijn 84 % der bewoners van inlandschen landaard op Java — de
cijfers van Madoera daarin begrepen rechtstreeks of indirect to rekenen tot den landbouwenden. stand. Sterk overwegend is op Java het
kleinbeiit en daarmee het kleinbedrijf. Het grootgrondbezit is zeer beperkt on leidt bovendien in
'I; geheel niet tot grootbedrijf, maar tot verhuur
on deelbouw. Grootbezit komt het meest voor
in de Preanger (zie aldaar), ook in aaneengesloten complexen; in de andere residenties ligt
het meer versnipperd on is het dus vanzelf voor
grootbedrijf ongeschikt. Voor de Inl. grondrechten zie GROND (RECHTEN OP DEN).
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.
Door onderwijs on demonstratie, en door een
doelmatig ingericht credietwezen tracht de regeering in de laatste jaren invloed ten goode to
9efenen (zie VOLKSCREDIETWEZEN). Van
groot belang is ook uitbreiding en verbetering der
bevloeiing, voor zoover de terreingesteldheid zich
daartoe leent.
De 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 in-

landsche markt hoog tegen de bergen van Kedoe
en Banjoemas. Primitieve landbouw in het bosch
heeft nog vooral in Z.-Bantam plaats.
Sterk uitgebreid is in latere jaren de verbouw
van tweede gewassen of nagewassen, maar ook deze
is nog voor toeneming vatbaar. ;belangrijk is de
groententeelt bij de Tenggereezen, ook van koolsoorten.
Onder de overjarige gewassen valt het eerst de
kokospalm to noemen. Deze komt ook in lagere
bergstreken voor, tot omstreeks 800 a 1000 M.,
maar met minder vruchten on kleiner oliegehalte.
Het grootste terrein met klapperteelt is de kuststreek van Bagelen, Banjoemas en het Z.O. der
Preanger; daarna Noord-Bantam. Algemeen verspreid is de aanplant van kapokboomen, voor
uitvoer van kapok en kapokpitten, die van arenen pinangpalmen (in den Oosthoek on op Madoera ook van siwalanpahnen) on van sirihstruiken, terwijl thee in de Preanger en in Pekalongan
door de bevolking wordt geplant. Het vruchtenland bij uitnemendhoid is oud-Batavia.
Evenals in de andere dichtbevolkte landen van.
Oost-Azie is de VEETEELT op Java van betrekkelijk geringe beteekenis. Rijk aan vee is nog Madoera on in 't algemeen is Oost-Java daaraan
minder arm dan het Westen.
In West-Java is de buffel overheerschend en
ook in Midden-Java Tangs de Noordkust tot
Rembang, terwijl aan de Zuidkust het rund reeds
in een deel van Banjoemas de overhand heeft,
evenals in geheel Oost-Java, hoewel ook daar in
mindere mate dan de buffel in 't Weston.
De VISCHVANGST is to onderscheiden in zeevisscherij, vischvangst in rivieren, meren en dergelijke en die„ verband houdend met de teelt in
zeevischvijvers en in zoetwater. De eerste is verreweg het grootst op Madoera. De opbrengst der
zoutwatervijvers (tambak) is van beteekenis.
Het omgekeerdo is het geval met de riviervisscherij, die zeer geringen omvang heeft. Maar wel
is van belang de vischteelt op sawahs on in vijvers
in West-Java, vooral in de Preanger; men teelt
vooral karpers, goudvisschen en goerameh.
De inlandsche NIJVERHEID staat, evenals de inlandsche handel, voor een greet deel met den
landbouw in verband. Daaronder moot vooral
worden genoemd de bereiding van olie, suiker,
cassavemeel, copra on tabak. De inlandsche
scheepsbouw is nog het belangrijkst op de kust
van Rembang.
De HANDEL der Inlanders is grootendeels bijbedrijf verkoop van landbouwproducten on verder
kleinhandel in de voortbrengselen der huisindustrio en tot distributie der invoeratikelen.
Handelszaken van beteekenis worden vooral
gedreven uit de centra Koedoes, Djokjakarta met
het naburige Pasar Gede, Pekalongan en Solo en
verder door lieden van Bawean, die geheel Java
bereizen, en van Bandjormasin. Overigens is de
tusschenhandel meest in handen van Chineezen
on Arabieren, de groothandel in die van Europ eanen en ten deele van Chineezen.
Binnenlandsch verkeer. Het wegennet op Java is in de laatste decennien zeer
verbeterd en in de vlakte thans over het geheel
voldoende; in verschillende bergstreken bestaat
nog aan verbetering on uitbreiding behoefte. De
riviervaart is, als in vele andere landen, door den
aanleg van sporen en trams achteruitgegaan en
thans nog maar van weinig beteekenis.
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De ontwikkeling der spoorwegen is voo. Java
zeer last begonnen; in 1875 bedroeg de totals
leligte 261 K.M., in 1914: 2435 K.M.; de tramwegen op Java hadden in 1885 een lengte van 112
K.M., in 1914 een van 2251 K.M.
G e s c h i e d e n i s. Van een eigenlijke geschiedenis van Java kan eerst sprake zijn na de
komst der Hindoe's. Voor den naam van het
eiland en de wijze, waarop het bekend geworden
is, kan verwezen worden naar het artikel TOCHTEN (OUDSTE ONTDEKKINGS).
Voor verschillende oudheidkundige gegevens
raadplege men het artikel OUDHEDEN; hier
moat nog de aandacht gevestigd worden op de
zeer belangrijke, door Dr. Brandes uitgegeven
oud-Jay. geschriten : de Nagarakertagama en de
Pararaton, die buitengewoon belangrijke bijdragen voor Java's oude geschiedenis bevatten.
Eerst in de zevende caka-eeuw treffen wij een
goed gevestigde Hindoemaatschappij aan en dan
niet meer 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 en de geschiedenis van de Hindoe-Javaansche cultuur. Voor de oudste oorkonden en de
oorsprong der schriftsoorten, waarin ze gesteld
zijn, zie OUDHEDEN (bladz. 374 en vgi.)
Het buitengewoon krachtig Hindoeleven op
Midden-Java duurde tot ± 850 caka. Het
zette zich hierna voort op Oost-Java waar met
het begin der 9de eeuw een geregelde reeks
koningen een aanvang neemt. De meest beteekenende vorst der 9e eeuw is bier Sindok, gelijk
Airlangga dat van de 10de is. De laatste nam
in 964 de fzeestelijke waardigheid aan en verdeelde zijn rijk onder zijn beide zonen. Zoo ontstonden de rijken van Djanggala (Soerabaja, Pasoeroean en wat ten 0. daarvan lag) en van Kediri
of Daha (Kediri en Madioen vnl.). Djanggala is
tegenover Kediri op den achtergrond getreden.
De voornaamste vorst van Kediri uit de elf de
eeuw is Djayabhaya.
In het begin der 12de eeuw maakte Ken
Angrok (uit Toemapel) zich eerst meester van
het oude Djanggala en daarna nam hij na strijd
Kediri. De suprematie ging nu over op het rijk
van Toemapel, als welks koning Ken Angrok
den naam aannam van Radjasa. Onder een zijner
afstammelingen (Rangga Woeni) kwam de definitieve hereeniging van Oost-Java tot stand.
De hoofdstad Toemapel breidde zich stark uit
en kreeg den naam Singasari. Rangga Woeni's
opvolger was Kortanagara, een slap bestuurder,
die door den onderkoning van Kediri ten val
werd gebracht en gedood (1214). Hiermede eindigt het rijk van Toemapel-Singasari: Kertanaga's schoonzoon en naaste erfgenaam Widjaya vlucht eerst doch keert terug. Hij sticht de
nieuwe stad Madjapahit en wacht zijn beurt af
om de vijanden van wijlen zijn schoonvader to
verjagen. Hierin slaagt hij, waarna hij als alleenheerscher van Java, onder den naam Kertaradjasa in 1216 den Madjapahitschen troon beklimt. Na eon rustige regeering overlijdt hij in
1231. Na een zeer onrustig tijdperk komt, in
1250 eene vrouw Tribhoewanottoenggadewi aan
het bewind. Dit is eon tijdperk van grooten bloei
voor Madjapahit, dank zij het krachtig bewind
van den rijksbestuurder Gadja Mada Nagenoeg
de geheele Archipel werd onder het gezag van
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Woeroek regeert in de periode van bloei. Hij
is een van de beroemdste koningen. Na zijn
overlijden in 1311 beginnen binnenlandsche twinten, die het verval van het rijk inleiden. De buttenbezittingen gaan verloren, hongersnooden breken uit. Na 1373 is de geschiedenis der dynastie
vrijwel onbekend, terwijl we ook van belangrijke regeeringsdaden van vorsten niets hooren.
Madjapahit vervalt nu spoedig, ook zonder
dat men bepaald van een verovering door de
Mohammedanen kan spreken. De Islam namelijk ontwikkelde zich geleidelijk on breidde zich
steeds op Java uit. Voor-Indische handelaren
brachten al handelende en bekeerende Mohammedanisme onder de bevolking. Ale eerste predikers noemt de Inlandsche traditie, Malik
Ibrahim en Radon Rahmat. De tocht van den
Islam over Java was westwaarts. Maar nog was
de strijd om bet overwicht tussehen den Islam
en het Hindoeisme niet geeindigd toen de Fortugeezen zich op Java vertoonden. zij kwamen
Litt Malakka, waar zij zich sedert 1511 hadden
gevestigd.
Eerst goed ontvangen, werden zij spoedig verdreven en eerst in het laatst der eeuw konden
zij zich in 't nieuw ontstane Mohammedaansche
rijk Bantam blijvend vestiges.
Bantam had zich tot de meest beteekenende
haven- en handelsplaats van den Archipel ontwikkeld. Hier was het, dat de eerste Hollandsche
vloot in 1596 het anker liet vallen. De Portugeezen verzuimden niet, wantrouwen tegen de onzen
to verwekken en men scheidde, ook door het
aanmatigend optreden van den leider Corn.
de Houtman, als vijanden. Maar bij de komst.
der tweede vloot onder van Neck bleek Bantams
vriendschap voor de Portugeezen in vijandschap
verkeerd en welhaast waren onze betrekkingen
daar zoo hartelijk dat Bantam „de eerste aenloop
en prinsipaelste handelsplaetse" heette.
Op Midden-Java had zich een nieuw rijk,
Mataram, snel ontwikkeld on de suprematie
over een goed deel van dat gebied verworven.
Vooral onder de energieke leiding van sultan
Agoeng breidde Mataram zich stark uit. Bantam
vreesde het, de Edele Compagnie zag er hoog
tegen op.
De verhouding tusschen Bantam en de Compagnie was niet lang gunstig gebleven on de
moeilijkheden ,welke men er ondervond, leidden
er toe, dat nu op Djakatra het oog viel. Men
richtte er zich zoo goed mogelijk in. Deze vestiging werd door Bantam met leede oogen aangezien en deed Naar inbinden. Maar de Com pagnie
was er op bedacht tegen Bantam bondgenooten
te vinden, waartoe in 1616 stappen werden
gedaan bij Palembang en Mataram; zonder
gevolg echter. Bantam kreeg er de lucht van.
en Djakatra ook on dit, beducht voor verstrekkende plannen van de Compagnie, sloot zich
aan bij Bantam en de Engelschen, welke den
Hollanders steeds weer concurrentie aandeden.
Coen, dit alles moede, besloot te Djakatra een
„volcomen fort" te stichten. Voor het einde van
1618 was hij hiermede klaar, juist bijtijds want
de aanvallen bleven niet uit. Djakatra word eerst
belegerd door de Djakatranen en Engelschen,
daarna door een uitsluitend Bantamsche macht.
Coen ontzette ten slotte de benarde veste,
on vernielde Djakatra. Er verrees ter - plaatse
een nieuwe vestiging, waaraan de naam Batavia
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werd gegeven (1619). Met Bantam werd op uiterst
milde wijze afgerekend. Sultan Agoeng wilde
met de Compagnie tegen Bantam optrekken.
Toen zijn verzoek daartoe werd afgeslagen,
rukte hij in 1628 op Batavia aan, zonder dat
hij erin slaagde de stad to vermeesteren. De
het volgend jaar herhaalde poging werd eveneens
schitterend afgeslagen. Er volgden nu jaren
van voortdurenden strijd. De Compagnie, die
voor alles koopman was, zorgde er voor, dat
na gunstige krijgsverrichtingen steeds zeer voordeelige contracten werden afgesloten. Zoo in
1677 en '78 met Mataram, en in,1684 met Bantam. Eer het zoover gekomen was had men harden strijd moeten voeren, waarbij van onderlinge verdeeldheid in het vijandelijk kamp geprofiteerd kon worden, maar ten slotte was dan
ook gansch Java met uitzondering van den
verren Oosthoek onder de suprematie van de
Compagnie gekomen. Met Mataram hadden de
moeilijkheden echter nog geen einde genomen,
daar de adel de verplichtingen, bij de jongste
verdragen aangegaan, niet nakwam. In 1686
word overste Tak, die zich in vorige krijgsverrichtingen onderscheiden had, naar Kartasoera,
de hoofdplaats van het rijk gestuurd. Hij word
verraderlijk overvallen on met de zijnen omgebracht. De Compagnie was machteloos om dit
fait to straffen, maar alle pogingen tot toenadering
werden afgeslagen. In 1703 bij den dood van
den Soenan mengde zij zich echter in de zaken.
De verheffing van den wettigen troonsopvolger
mocht niet plaats vinden, maar de Cie, steunde
den anderen kroonpretendent, Pangeran Poeger,
die de algemeene sympathie had. Dat was het
sein tot den len Javaanschen successie-oorlog,
die daarmede eindigde, dat Poeger als Pakoe
BoewanA I gehuldigd kon worden. De nieuwe
vorst erkende de verdragen van 1677 on 78 on
deed nieuwe belangrijke . concessies (verdrag
van 1705). Blijvend was de rust echter nog steeds
niet verzekerd; wel veroverde een expeditie, onder kapitein Cnoll, Bangil, de voornaamste sterkte
van den opstandeling Soerapati, maar ze werd
ontijdig door Cnoll afgebroken. De Madoereesche
on Soerabajasche regenten opponeerden voortdurend tegen den Soenan on het kwam in 't
begin der 18e eeuw tot uitbarstingen, waarvan de 2e Javaansche successie-oorlog het gevolg was. Ook doze krijg waarin zelfs twee
echte zoons van den Soenan, Pangeran Blitar
en P. Poerbaja, tegen hem streden, werd tot een
good einde gebracht (1723). In 1733 werd bij een
verdrag de belooning vastgesteld voor de betoonde hulp. Wat uit dit verdrag stork naar
voren kwam, was de begeerte om van Java's
vruchtbaren bodem moor dan tot dusverre
partij to trekken. Men brak met het Portugeesche stelsel om zich to beperken tot den
handel aan de kust. Naar Spaansch voorbeeld werd de aandacht gevestigd op de productiebron zelve met het oogmerk paar capaciteit to verhoogen. In verschillende streken
dwong men de regenten, de landsproducten
alleen aan de Compagnie to leveren. Onder de
auspicien van Bewindhebber Witsen werd de
koffiecultuur krachtig doorgevoerd, zoodat
doze zich in zeer korten tijd sterk uitbreidde.
Ook de suikercultuur nam een zeer hooge vlucht,
wat bij droeg tot een sterke vermeerdering van
het aantal Chineezen op Java. Zij beteekenden

langzamerhand een macht welke alle aandacht
van de zij de der Regeering eischte. In Naar
maatregelen tot bezwering van het gevaar was
zij echter verre van gelukkig. Door een oproerige beweging der Chineezen verrast, nam zij
onverstandige maatregelen. Batavia word bedreigd, do gisting in de stad nam toe on 9 Oct.
1740 vond er eon ware Chineezenmoord plaats,
welke een paar dagen word voortgezet. De opstand sloeg nu snel naar het Oosten over, on
kon eerst in 1742 worden bedwongen. Onderwijl
deed een regent van Madoera (Tjakradiningrat)
een inval in Mataram on bezette de hoofdstad.
De regeeringstroepen slaagden er echter in de
stad to ontzetten on herstelden den vorst (Pakoe
Boewana, II) in zijn waardigheid. Pakoe Boewan& koos zich een andere hoofdstad (Soerakarta) on sloot een nieuw verdrag (Nov. 1743).
De bepalingen van doze overeenkomst waren
zoodanig, dat practisch het rijk van Mataram
tot een wingewest word verlaagd.
Toen de rust hersteld was, maakte de G.-G.
van Imhoff ter consolideering van het nieuw
gewonnen gebied eon reis over geheel Java.
Deze reis bracht hem ook to Soerakarta, waar een
incident plaats greep.
Mangkoe Boemi, een van Pakoe Boewina's
broers, achtte zich door den Landvoogd beleedigd, verliet het hof on sloot zich aan bij Mas
Sajjid, een groote die reeds tijdens den Chineeschen opstand tegen den Soenan in het veld
stond. Zoo voerde dit tot den 3en Javaanschen
successie-oorlog. Doze droeg eerst het karakter
van een guerilla on nam groote afmetingen
aan bij het overlijden van Pakoe Boewanit II.
Doze stond namelijk zijn rijk aan de Compagnie af, die tot vorst erover zijn zoon onder den
naam Pakoe Boewanti, III aanstelde. Mangkoe
Boemi had zich ondertusschen in Djokjakarta
tot Soenan doen uitroepen en had daarbij een
grooten. aanhang. De oorlog had jaren kunnen
duren, ware er geen oneenigheid tusschen Mangkoe Boemi en diens trouwen bondgenoot ontstaan. Dit leidde tot een beurtelings afrekenen,
terwijl hierdoor het denkbeeld, reeds bij G.-G.
Speelman gerezen, om Mataram door verdeeling
tot rust to brengen, tot uitvoering kwam.
Mangkoe Boemi werd in 1755 als Soeltan
Amangkoe BoewanA, I gehuldigd, met de helft
van Mataram als gebied. Mas Sajjid zag zich
met den titel van Pangeran Adipati Mangkoe
Negara, 4000 tjatjahs land in het Z.O. deel v. h.
rijk toegewezen als leen van Soerakarta gelijk
het aan Pakoe Boewana, III gelaten deal van
Mataram sedert geheeten is.
Ook in Bantam braken ter zelfder tijd binnenlandsche onlusten uit. her was een vrouw
op den troon gekomen, wat leidde tot opstand
onder Kjahi Papa. Diens roovende benden
drongen tot onder de muren van Batavia door.
Ook bier werd na inspannenden strijd de overwinning bevochten on van nu af aan was Bantam een leenstaat, evenals Mataram zijn contigenten on producten bijdragende ten behoove
der Compagnie.
Alleen in het Oosten van Java broeide het
nog. her had de Balineesche overheersching
reeds driekwart eeuw kunnen stand houden,
maar in 1777 werd, nadat enkele expedities
echec hadden geleden voor good aan de Balin.eesche heerschappij een einde gemaakt.

lAVA —JAVAANSCHr AAP.
Aldus was tegen het einde der 18e eeuw, in
de laatste levensdagen der Compagnie, de toestand zoodanig, dat het overwicht groot genoeg
bleek, om dien te kunnen beheerschen. In mateterieele kracht schuilde het toen allerminst,
die was zelfs niet voldoende, om de heeren
zeeroovers, als Daendels ze zou noemen, van de
Javakust te weren. Destemeer echter in het verleden, dat grootsch was ondanks vale tekortkomingen, ja fouten, doch dat alqd beoordeeld
behoort te worden naar „die Logik jener
Zeit" en waarvan met waardeering dient to worden getuigd, dat het Java had gebracht, het voor
alles noodige : rust.
Het staatsbestuur zich voor de vraag gesteld
ziende, het oude to behouden of de beginselen
van den nieuwen tijd; vrijheid op het stuk van
arbeid en handel en gewaarborgd recht voor iedereen, to aanvaarden, besloot tot het eerste.
Ziehieromtrent : HO GENDO RP (DIRK VAN),
en voor de verdere geschiedenis: DAENDELS,
ENGELSCHEN IN DEN 0.-I. AROHIPEL
(DE), COMMISSARISSEN-GENERAAL, DUBUS DE GISIGNIES, CAPPELLEN ( VAN
DER), DIPA NEGARA EN CULTUURSTELSEL. Voor latere hervormingen zie AGRARISCHE WET, PREANGER-STELSEL en HEERENDIENSTEN.
JAVA - CANTALA. Zie VEZELSTOFFEN.
JAVA - COMITE. Arbeidt in Angkola op Sumatra, waar het drie posten heeft n.l. Oeta Rimbaroe, Si Matorkis en Pargaroetan. Verder
onder de Madoereezen op 0.-Java (Bondowoso) en op de Kangean-eilanden (res. Madoera).
Zie verder ZENDING (PROTESTANTSCHE).
JAVAHOOFD. Uiterste W.-hook 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
sinsalana 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
Borneo en heeft betrekkelijk geringe diepten,
welke toenemen in het 0.lijke gedeelte; de zeebodem bestaat hoofdzakelijk uit modder.
JAVAANSCH. Onder Javaansch verstaat men
de inheemsche taal van het eiland Java, met uitzondering van die gedeelten in het Weston, waar
het Soendaneesch de volkstaal is. Ook bezigt men
den term Javaansch of Nieuw-Javaansch in tegenstelling tot de oudere taal, welke weder onderscheiden wordt in Oud-Javaansch, ten onrechte ook wel Kawi genoemd, (zie aldaar) en
Middel-Javaansch, waarvan de aanvang gesteld
kan worden in den tijd van het rijk Madjapait.
Het Javaansch kan verdeeld worden in twee
hoofddialecten, waarvan het eene de oude uitspraak der a in een open slotiettergreep en in
de voorafgaande behouden heeft, terwijl het
andere, dat door verreweg het grootst aantal
zielen gesproken wordt, de a in dat geval heeft
laten overgaan in a. De uitspraak met a wordt
aangetroffen in het W., de grens tusschen beide
hoofdafdeelingen loopt door de residentie Pekalongan en de voormalige residentie Bagelen. Van de tongvallen, welke de a in a hebben laten overgaan, heeft door de omstandig-
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heden het . Salitsch, het dialect van de hoofdplaats Soerikarta, de voornaamste plaats verworven, het wordt thans door de Javanen beschouwd als het Javaansch bij uitnemendheid,
on het is ook officieel als standaard-Javaansch
aangenomen.
Een bijzonder kenmerk der Javaansche taal is
haar groote woordenschat; een tweede eigenaardigheid de onderscheiding in.z.g. „taalsoorten",
verschillend, al naarmate men tot gelijken, meerderen of minderen spreekt. Zij zijn de volgende:
1°. Het Ng o k o, dat door de kleine lieden
onderling en door den meerdere tot den mindere
gesproken wordt, tot kinderen on ook door de
kinderen onderling wordt gebezigd. In het Ngoko
denkt de Javaan en spreekt hij tot zich zelf.
2'. Het Kra m a, waarin de mindere tot den
meerdere spreekt, en dat ook gebruikt wordt
wanneer aanzienlijken of personen van rang met
elkander spreken, tenzij verschillende graad van
bloedverwantschap of rang het gebruik van een
andere woordengroep eischt.
3°. H et Ma d y a , een vermenging van Krama en Ngoko, benevens eenige woorden on vormen aan die taalgroep bijzonder eigen. Het wordt
gebruikt door onbeambte personen van gelijken
rang onder elkander, wanneer het Ngoko niet
vriendelijk genoeg on het Krama, to beleefd of to
onderdanig geacht wordt, ook door den meerdere
tot een mindere, maar van hooger jaren, als hij
dien eeren wil, ook wel door kooplieden en bedienden van aanzienlijken onder elkander. In de
dorpen wordt het ook wel als Kram5. gebruikt.
4°. Het K r a m a-i n g g i 1 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 gebruikt uit beleefdheid voor den persoon tot wien
men spreekt; van zichzelf kan alleen een vorstelijk persoon zulke woorden bezigen;
e cl a t o n, hoftaal, de wijze
5 °. De B s
van spreken van alle mannen met uitzondering
van den Vorst, onderling in den kraton of in
's vorsten tegenwoordigheid, doch niet tot of
door dozen. De Vorst spreekt Ngoko, maar gebruikt over of van zichzelf Krama-inggil woorden; tot den Vorst of den kroonprins spreekt
men Krama met Kra,ma-inggil.
Het Javaansch heeft in den loop der eeuwen
den invloed van verschillende vreemde elementen ondergaan, en wel voornamolijk van het
Sanskrit en het Arabisch, het Portugeesch en.
het Hollandsch. Voor een overzicht der Jay. Literatuur, zie LITERATUUR (JAVAANSCHE).
JAVAANSCHE AAP, behoort tot het in het
geheele Orientaalsche gebied verspreide geslacht
Macacus (Pithecus) der
Cercopithecidae (zie
MEERKATTEN). De Javaansche aap (Macacus
tascicularis Raffl. = cynomalgus Blyth neo L.),
Kara (mAL.), monjet (BATAV. MAL., SOEND., JAV.),
ketek (JAY.), koenjoek (soEND.), komt in een
aantal varieteiten, die ook wel als soorten onderscheiden worden, van Burma en Siam over
de Soenda-eilanden, Banka en Billiton tot Timor
on de Philippijnen voor. Ook op Celebes is hij
waargenomen.
De Javaansche aap leeft in de bosschen in tree
pen, bestaande uit mannetjes en wijfjes van ver-
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schillenden leeftijd. Hij voedt zich met allerlei
plantaardigen cn dierlijken kost en veroorzaakt
dikwijls schade aan veldgewassen en aan vruchtboomen. Dikwijls vindt men hem in de nabijheid
der zee, langs riviermonden, en in mangrovemoerassen, waar hij zich met schaaldieren voedt. Ook
hoog in het gebergte wordt hij echter aangetroff en.
Op sommige plaatsen van Java wordt hij door de
inlandsche bevolking beschermd.
JAVAANSCHE THEE. Zie ORTHOSIPHON.
JAVANEN. Met dezen naam bestempelt men
in het algemeen de inheemsche inlandsche bewoners van het eiland Java, (bij de laatste volkstelling op 't einde van 1905 bijna 30 millioen zielen,
thans op ± 35 mill. te schatten. Meer in het bijzonder worden dezen echter onderscheiden in
eigenlijke Javanen, Soendaneezen en Madoereezen, volksstammen, die in uiterlijk, karakter,
zeden en gewoonten nog al van elkaar verschillen, alhoewel alien de grondtrekken van den
lichaamsbouw en den zedelijken en verstandelijken aanleg van hot Maleische ras, waartoe zij behooren, gemeen hebben. De Soendaneezen bewonen het W.-lijk gedeelte van het eiland, nl. de
residenties Bantam, de Preanger-Regentschappen, Batavia, Cheribon en het Westelijkste deel
der gewesten Pekalongan en Banjoemas, met
uitzondering van de N.lijke kust streken, waar
een gemengde bevolking van Soendaneezen, Javanen en Maloiers voorkomt; de Madoereezen
woven, behalve op Madoera, met Javanen vermengd in de residenties Pasoeroean en Besoeki. Elders op Java komen uitsluitend Javanen voor.
De Javaansche volksstam is lichtbruin van
kleur, lichter getint bij do hoogere standen, donkerder bij de lagere klassen; de kleur van de oogen is bruin of zwart, van het haar (lang on 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 algemeen fraai; lengte even beneden de middelmatige, slank ; vierkante schouders; bij do vrouwen dun middel. Het gelaat is
door do uitstekende wangbeenderen eenigszins
breed, het voorhoofd hoog, de neus niet bijzonder plat, de mond vrij groot met dikke lippen.
De gewone kleeding van den Javaan is zeer eenvoudig en geeft den man eenigszins een vrouwelijk voorkomen. Zij bestaat in hoofdzaak uit een
hoofddook (zie aid.) om de in een knoop gedraaide lange haren; bij zon of regen daarboven een
toedoeng of zonnehoed van vaak groote af metingen; het bovenlijf is gehuld in een baadje
koelambi), met al of niet daaronder een
soort borstrok (koetangan), terwiji een gebatikte
lap (bobed) van 1 1 M. breedte en eenige meters
lang, eenige malen om het benedenlijf wordt geslagen; ook wordt wel een sarong (waarvan de
uiteinden rokvormig aaneengenaaid zijn) gedragen. Onder sarong of bebed wordt veelal een
korte broek gedragen. Bij de dracht der mannen,
aithans wanneer die geheel „gekleed" zijn, behoort de kris, die in den gordel op den rug wordt
gedragen. De Jay. vrouw draagt eveneens een
koelambi, daaronder de kemben, een strook donkerblauw of gebatikt lijnwaad, dat eenige malen
onder de armen door om het bovenlijf gewikkeld
wordt. Het benedenlijf,kleed der vrouw beet
tapih, eon hoofddoek wordt door de vrouw niet gedragen. Eon kleedingstuk onafscheidelijk van de

Javaansche vrouw als zij uitgaat, is de „slendang",
een lange, ongeveer 1- M. breede gebatikte doek,
gewoonlijk van lichtblauwe kleur, ook wel bruin,
geel of groen, van katoen of van zij de, soms met
franje afgezet hij client zoowel tot sieraad,, als
om er koopwaren of een kind in to dragen.
Van schoeisel wordt door mannen noch door
vrouwen veel gebruik gemaakt; alleen ambtenaren en aanzienlijken dragen lage schoenen van.
Europeesch model, of taroempah's, lederen zolen, waarover een stijf lederen riempje, dat met
de teenen wordt vastgehouden. Vrouwen van
aanzien dragen fraai bewerkte muiltjes.
De ver8tand2lijke ontwikkeling van den Javaan staat op een vrij hoogen trap. Zonder onderwijs genoten to hebben, weet hij zich tech gewoonlijk in de verschillende woordgroepen behoorlijk uit te drukken, aan de kuststreken
bovendien nog vaak in het Maleisch. Met de nuttige en schadelijke eigenschappen van woudboomen, heesters en planten is hij niet zelden vertrouwd, ook kent hij meestal zijn ontgeving
over een aanzienlijke uitgestrektheid. Zijn
orienteeringsvernaogen is opmerkelijk.
Het karakter van den Javaan is kalm, gedwee,
volgzaam, gul en gastvrij, gierigheid wordt zeiden bij hem waargenomen; hij is goedhartig;
stil van acrd; hij heeft aangeboren hoffelijke
manieren en weet zich tegenover zijn meerdere,
hoe hoog deze ook staat, veelal zonder schroom
in een gepasten vorm uit to drukken, eigenschappen die hem bij den Europeaan van gelijken
maatschappelijken stand vaak gunstig doen afsteken. Bij uitnemendheid verstaat hij de kunst
om zijn gevoelens en gewaarwordingen te verbergen. G e z a g is voor hem alles; toont hij er
den diepsten eerbied voor, aan den anderen kant
is hij er tuk op zich zelf er mede to bekleeden en
van anderen die eerbiedsbetooning to ontvangen.
De Javaan is zeer gehecht aan zijn geboortegrond, aan de graven zijner voorvaderen, aan
voorvaderlijko zeden, gebruiken en instellingen
(adat); hij kent weinig behoeften on is ook in
het eten matig. Sterken drank gebruikt hij niet,
slechts bij uitzondering treft men het gebruik van
alcoholische drahken onder Inlanders aan; zij
hebben het dan vaak nog van Europeanen geleerd. Aan het schuiven van opium geeft de Javaan in verschillende streken zich echter veel
over. Ook voor het spel, voor dobbelpartijen en
hanengevechten en voor feesten bezit hij een bepaalden hartstocht, die hem dikwijls, onnadenkend en zorgeloos voor de toekomst als hij is,
alles wat hij bezit doet verliezen. Spaarzaam is
de Javaan niet; hij hecht niet aan geld, en werkt
in het algemeen slechts zooveel als noodig is om
in zijn beperkte behoeften te voorzien; maar lui
kan hij geenszins genoemd worden. In de laatste
jaren ondergaat de Javaansche maatschappij
groote veranderingen. De Javaan is nl., evenals
de meeste rassen in Azie, bezig uit zijn slaap van
eeuwen to ontwaken: hij begint neiging to vertoonen, zich aan ook in zijn oog slaafsche en vernederende vormen to onttrekken: hij schept zich
nieuwe behoeften en zal daartoe zijn bestaansmiddelen moeten verbeteren. Het is daarom
mogelijk, dat, wat hierboven als het typeerende
Jay. karakter geschetst is, na betrekkelijk weinige jaren niet geheel juist meer zal zijn.
De huizen der gewone Javanen staan niet op
palen, maar op den grond, die, wat opgehoogd, tot
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vloer dient; bouwmaterialen zijn gewoonlijk
hout of bamboe voor de stijlen, nipah-bladeren of
alang-alang (atap) voor het dak (ook houten dakpannen, sirap, en steenen dakpannen worden gebruikt), en bamboevlechtwerk voor de wanden.
Het huisraad is ook hoogst eenvoudig. Elk huis
staat in den regel op een erf, een door een levende
haag omheinde ruimte, waarop,eenige klapper-,
kapok-, pinang- en andere vruchtboomen, piBangs en verdere nuttige boomen en struiken zijn
geplant, benevens veelal eenige soorten van veldgewassen als mars, cassave, katela-soorten, enz.
Op het erf is dikwijls een waterput, en verder
vindt men er de padischuur (loemboeng) en de
karbouwen- of sapikraal; ook sours een stalling
voor het paard (godogan).
Woningen van meergegoeden zijn vaak van
hout of steen, evehals de veelal van Gouvernementswege gebouwde woningen der hoogere
Inlandsche bestuursambtenaren. Zij bestaan
meestal uit een samenstel van meerdere huizen,
welker daken door middel van dakgoten met
elkaar verbonden zijn. Zij zijn meer op Europeesche wijze ingericht en van Europeesche
meubelen voorzien. Zij hebben vaak voor een
p6nditpa, een vierkant gebouw aan alle zijden
open, somtijds met steenen of gecementeerden
vloer en in den regel gedekt met een puntig toeloopend dak met pannen of sirappen, niet zelden
op fraai bewerkte houten pilaren rustende.
De bedehuizen (langgar) zijn in de desa gewoonlijk zeer primitieve gebouwtjes van bamboe
met atap gedekt, uit een vertrek bestaande,
waarin aan den achterwand een kleine nis om de
richting van Mekka aan te wijzen. De vloer van
gespleten bamboo (ploepoeh) is gewoonlijk een
paar voet boven den grond. Omtrent bouw en
inrichting der m o s k e e ë n zie men onder dat
woord. Van de k r at o n s in de Vorstenlanden
vindt men een beschrijving onder DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.
De onderling aaneengrenzende woonerven vormen een dorp, de Javaansche desa, waarvoor
men zie het artikel DESA, DESAHOOFD, DESABESTUUR.
Afgescheiden van verdere groepeeringen, onderscheidt men in het algemeen bij de Javanen
twee hoofdstanden, den adel on de burgerklassen, een toestand uit oude tijden overgebleven.
Omtrent de verschillende rangen en titels, op den
adel betrekking hebbende, zie men onder TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN) en ook
onder ADEL.
De inlandsche bewoners van Java zijn, met
uitzondering van de B a doe j's, de T e n ggereezen en een 25.000-tal Christenen (opneming van 1905), Mohammedanen, zonder echter daarbij hun ouden natuurgodsdienst of animistische opvattingen geheel on al te verloochenen. Dit blijkt o. a. uit de bij hen nog bestaande
vereering van allerlei geesten (Hjang of J ang),
waaronder een voorname plaats beslaan de danhjang dent of beschermgeest van de desa; (zie
OFFERS) D ewi Sri, de godin van den landbouw, die tevens de rijst bezielt, en Ratoe Lara
Kidoel, de godin van den Ind. Oceaan aan de
Z.kust, vooral vereerd door de vogelnestplukkers.
Vriendelijke geesten zijn de widadara's en widadari's, mannelijke en vrouwelijke luchtgeesten; gevreesde daemonen zijn de raksasa's en
de boeta's en de booze geesten van den Koran,
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de setan's en de djin's. Geduchte natunrverschijnselen en ziekten worden aan den invloed
dezer boosaardigen toegeschreven. Zoo zijn de
zon- en maansverduisteringen het work der
boeta's, die deze hemellichamen willen verslinden; door stampen in het rijstblok tracht men
hun vrees aan te j agen. 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 Javaan off ermalen
aan, Brandt wierook (doepa), draagt amuletten
(djimat), enz. Plaatsen, die ondersteld worden
het verblijf van geesten to zijn, zijn „anglair"
(zie PtMALI), nl. als gevaarlijk verboden.
Naast goede en booze geesten worden de zielen
der afgestorvenen vereerd. In de eerste plaats
vereert elke desa haren stichter, den akalbakal
of tjakalbakal, terwijl ieder Javaan voor zich
nog aan zijn voorvaderen on vereerde personen
offert. Zie verder HEIDENDOM, KANDOERI,
MOH. KALENDER, en NGtLMOE.
Voor het grondbezit zie GROND (RECHTEN
OP DEN), voor de middelen van bestaan : JAVA
en RIJST; voor kunst: OUDHEDEN, KUNST
(BEELDENDE), KUNSTNIJVERHEID, MUZIEK on MUZIEKINSTRUMENTEN, en
TOONEEL.
Een bijzondere plaats in het Jay. volksleven
nemen de godsdienstige offermaaltijden in, bekend onder den naam sedekah (van het Arab.
sadakah = vrijwillige liefdegave) on slanatan
( = heiloffer); zie KANDOERI.
Behalve het bijwonen dezer feeston behooren
tot de genoegens en vermaken van den Javaan
de jacht en diorengevechten (zie
dit laatste woord). Ook hazardspelen zijn bij
de Javanen zeer geliefd.
De Javaan t r o u w t reeds op jeugdigen
leeftijd; lang ongetrouwd to zijn geldt bij hem als
niet passend. Meestal is de jongeling 15 a 16 jaar
oud en het meisje 12 a 13. Zie verder HUWELIJK, ISLAM, en StLIR, voor de gebruiken bij
naamgeving, zie ald. ; voorts BESNIJDENIS,
OVERLIJDEN en GRAF.
Voor bijzonderheden omtrent r e c ht wordt
verwezen naar ISLAM.
JAVA'S lste PUNT, Tandjoeng Koelon of T.
Lajar, aan den Z. ingang van de Behouden Passage; vormt den Z. hook van de Meeuwenbaai.
JAVA'S ale PUNT, of Tandjoeng Alang-Alang,
aan den N. ingang van de Behouden Passage,
scheidt de Meeuwenbaai van de Welkomstbaai.
JAVA'S 3de PUNT of Tandjoeng L6soeng,
scheidt de Welkomstbaai van de Peperbaai.
JAVA'S 4de PUNT of Tandjoeng Tjikoening,
Zuidelijke hook van de reeds van Anjer, met lichttoren, seinpost, enz. (zie ook ANJER).
JAVASCHE COURANT. Onder deze benaming
wordt sedert 1828 van Regeeringswege eon nieuwsblad uitgegeven, thans geredigeerd onder het
toezicht van den Directeur van Gouvernementsbedrijven,. De Javasche Courant is het o f f
cieel nieuwsblad en dient als zoodanig
overal, waar die uitdrukking in de nieuwere wetsbepalingen voorkomt (Ind. Stb. 1848, N°. 10).
De Jay. Cour. verschijnt tweemalen 's weeks
de inteekeningsprijs is f 25 voor een geheelen
jaargang; afzonderlijke exemplaren zijn voor
/ 0,25 to verkrijgen.
JOANA. Zie DJOEWANA.
JOBI. Zie JAPEN.
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JOBSTRANEN. Zie COIX.
JODIUM. Komt op Java en wellicht ook op andere eilanden aan natrium gebonden in zoute
bronnen voor en wel in enkele in zoo groote hoeveelheid, dat technisehe winning mogelijk is. De
thans in exploitatie zijnde bronnen en terreinen
liggen in de residentie Soerabaja, terwijl ook in
de residention Semarang en Pekalongan concessies voor het winnen van jodium uit bronwater
zijn aangevraagd.
Volgens het Kol. Verslag bedraagt de jodiumproductie van Java tegenwoordig (sedert 1908)
gemiddeld iets meer dan 20.000 K.G. per jaar.
JONGE (Jhr. Mr. JAN KAREL JAKOB BE).
Geb. in 1828 te 's Gravenhage, overl. aldaar in
1879, vooral bekend door de verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-koloniaal archief, door hem uitgegeven en in meesterlijke inleidingen toegelicht onder den titel „De opkomst
van het Ned. gezag in 0.-I. 1595-1610" 3 dln.
(1862 —1865), waarop, als onderdeel dier serie,
volgde „De opkomst van het Ned. gezag over
Java", waarvan De Jonge van 1869-1878 zeven
deelen (1610-1764) uitgaf, terwijl 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 geschiedenis der
Ned. in de Buitenbezittingen" door Tiele en
Heeres is voortgezet.
JONI. Symbool der vrouwelijke ontvangbaarheid, in den vorm van een vierkant steenblok
met in het 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 (Prof. Dr. HAGEN GARRELD).
Werd 1875 te Veendam geboren, promoveerde
in 1904 tot doctor in de aard- en delfstofkunde.
In 1907 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan
de afd. der scheikundige technologie en mijnbouwkunde aan de Techn. Hoogeschool om on.derwijs te geven in de palaeontologie en historische geologic. In 1916 deed hij een exploratiereis naar Timor, van waar hij een uitgebreid onderzoekingsmateriaal medebracht. Hij overleed
in 1917 te 's Gravenhage.
JUFFERVISSCHEN (Pomacentridae) behooren
tot de Acanthopterygii. Kleine meest schitterend
gekleurde visschen, die vooral op koraalriffen
talrijk zijn. De soorten van de geslachten Premnas en Amphitrion vallen op door de als wit
lak uitziende dwarsbanden, waarvan de eerste
juist achter het oog loopt.
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 op 4° 46' Z.B. en 140° 19' O.L. ; 4721
M. hoog.
JUNGHUHN (FRANZ WILHELM), beroemd
natuuronderzoeker, werd geboren te Mansfeld
in de Pruis. provincie Sachsen in 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). Na een veelbewogen leven werd hij
in 1835 tot officier van gezondheid 3de klasse
bij het leger in Nederlandsch-Indie aangesteld.
Junghuhn heeft kort na zijn aankomst in Indie
zijne lievelingsstudies weer opgevat, de botanic
en de geologic, en al zijn vrijen tijd benut voor

het maken van reizen in het Javaansche bergland. Later werd hem een opneming van de Bataklanden opgedragen welker resultaten zijn neer
gelegd in een zijner meest beroemde publicaties:
Die Battalander auf Sumatra (Berlin 1847).
Het bestaat uit twee deelen, waarvan het eerste
de landbeschrijving (chorographie), het andere
de bewoners belfandelt.
Na zijn terugkomst op Java werd Junghuhn
in 1845 eervol uit den militairen dienst ontslagen
en kreeg hij direct daarop de definitieve aanstelling als lid van de Natuurkundige Commissie
met een daaraan verbonden bezoldiging. In 1845
verscheen een zijner belangrijkste werken: „Topographische und naturwissenschaftliche Reisen
durch Java", waarbij behoort een „Topographischer und naturwissenschaftlicher Atlas".
In 1848, na een dertienjarig verblijf in Indie,
gaat hij met verlof naar Europa. In zijn 7-jarig
verblijf bewerkt hij er zijn aanteekeningen en
geeft er uit : „Java, deszelfs gedaante, bekleeding
en inwendige structuur" (1852-1854) de 2de
druk onder den beteren titel: „Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw."
In 1855 op Java teruggekeerd, werd hij in
1858 definitief belast met de leiding der kultuurproeven van de kinaboomen. Zijn optreden hierbij heeft hem in de laatste jaren zijns levens
aan felle kritiek blootgesteld. In 1864 overleed
Junghuhn; hij is to Lembang begraven, op een
plek, die hij zelf daartoe aangewezen had. Op
kosten van zijn vrouw is op zijn graf een obelisk
op voetstuk gebouwd, dat thans geregeld op
gouvernementskosten wordt onderhouden.
Junghuhn's wetenschappelijke beteekenis spruit
voort uit zijn bijna onovertroffen gave van waarnemen en zijn vermogen om het waargenomene
op een heldere wijze to bock to stellen; uit zijn
buitengewone vlijt en doorzettingsvermogen; uit
zijn groote kennis en belezenheid, gepaard aan
een enorm geheugen; uit zijn oorspronkelijkheid
en waarheidsliefde on bovenal uit zijn lief de voor
de nat uur.
Vooral in zijn meest beroemd werk „Java"
komen zijn schitterende kwaliteiten voor den dag.
JUSTICIA GENDARUSSA Burm., f am. Acanthaceae, Gandaroesa ( MAL., SOEND.), Gfind'arosa.
( JAv.), Handaroesa (seEND.), een tot 2 M. hooge
heester met witte of roodachtige bloemen in aren,
in Indie zeer veel als omheining aangeplant. De
bladeren, die bij wrijven onaangenaam rieken,
zijn zeer bekend als middel tegon verschillende
ziekten, voornamelijk echter als zweetmiddel, in
den vorm van een afkooksel.
JUTE. Naam eener zeer belangrijke handelsvezel en der planten, waarvan deze afkomstig is,
nl. Corchorus capsularis L. on C. olitorius L.; eenj arige gewassen uit de familie der Tiliaceae. Deze
worden op groote schaal in Britsch-Indie aangeplant, ter verkrijging van de vezel, die een der
hoofdproducten van Voor-Indie uitmaakt. De
productie van jute is vrij wel een monopolie voor
dat land, daar proeven, genomen met het doel dat
handelsgewas ook elders to kweeken, niet met
succes bekroond geworden zijn. Volgens cultuurproeven to Buitenzorg is Corchorus capsularis
voor Java de meest geschikte soort bevonden,
maar desniettegenstaande deugen de daar heerschende omstandigheden blijkbaar niet voor de
j uteplant.
Juteweefsels ontvlammen gemakkelijk en wor-

JUTD—KADILANGOE.
den daarom vaak door middel vanaluin en dergelijke stoffen minder brandbaar gemaakt. Men zie
verder onder GOENI.
Under den naam van Java-jute wordt op Jaw!,
vooral in de omgeving van Karanganjar, een andere vezelplant gekweekt, namelijk de Hibiscus
cannabinus, waarvan de vezel in sommige opzichten boven de gewone jute uitmunt. Zie hierover
VEZELSTOFFEN.
JUYNBOLL (ABRAHAM WILLEM THEODORUS).. Geb.te Franeker in 1834, gest. te Delft in
1887, in 1863 te Leiden bevorderd tot doctor in
de godgeleerdheid. Kort na zijn promotie wist
Keyzer (zie aldaar) hem aan de toen juist opgerichte Indische Instelling te Delft te verbinden,
waar hij aanvankelijk het Javaansch, later, na
Keyzers dood, de zgn. Godsd. wetten, volksin-
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(sedert Jun
1872 als Hoogleeraar) doceerde. Met levendige
belangstelling en groote toewijding streefde hij
onvermoeid naar uitbreiding der toenmalige kennis zoowel van den Islam in het algemeen als met
name van den invloed, door dien godsdienst op
leven en geloof der Inlanders en op hun taal en
letterkunde uitgeoefend. Van zijn veelzijdige
studien op dit gebied getuigden o.a. de uitgave
van het werk van den Arabischen wetgeleerde
stellingen en gebruiken van

Sjiritzl (door Keyzer in 1853 vertaald), Leiden,
1879, en van den Arabischen Catechismus van
Samarkandi, benevens een reeks van bijdragen
en studien in het T. v. N.I. 1870 I, 1873 II, 1875
I, in de Bijdragen tot de t., 1. on vlk. van het Kon.
Instit. Jrg. 1878-1883 en in de Ind. Gids Jrg.

1879

—

1884.

K.
KAAIMAN. Zie KROKODILLEN.
KAALKOP. (VISCH). Zie KAKAP.
KAARTBESCHRIJVING. Zie het uitvoerige
artikel in de groote Encyclopaedia van Ned.Inclie.
KABA of KAABA. Werkzame vulkaan in de
onderafd. Redjang (res. Benkoelen), ten N. van.
K6pahiang. Gedurende de laatste 40 jaren hebben bijna voortdurend uitbarstingen op kleine
schaal plaats gehad. De vulkaan verheft zich tusschen de twee hoofdketens van Sumatra tot een
hoogte van 1952 M. uit een 300 a 400 M. hoog plateau van puimsteentuf. De hoogste toppen dragen de namen Kaba, Rating, en Biring; Z.W.
van deze, door een zadel er made verbonden,
ligt de Boekit Hitam, die niet meer werkt. Van
de twee groote ingestorte kraters op den top
van den Kaba is de Oostelijke de meest werkzame
en heeft de meeste fumarolen.
KABAENA (bij de Sarasins Kambaena). Eiland gelegen ten Zuiden van den Zuidoostarm
van Celebes. 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 N.W. van het toppunt
(de Sangia wita: wita = aarde) staat de Batoen
Sangia. Men spreekt er de taal der Maronenen
(zie aldaar), met slechts geringe wijzigingen; in
het landschap Balo, aan de 0.zijde hoort men
ook uitdrukkingen der bewoners 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 ANOEANG) voor. Er zijn veel buffels on weinig geiten,
ofschoon het land voor deze dieren zeer geschikt
is. In de Batoe Boeri, een kalkrots, werden in een
heilig hol merkwaardige teekeningen gevonden.
KA' BAH. Zie BEDEVAART NAAR MEKKA I in de groote Encycl van Ned.-Indie.
KABAN DJAHE. Naam van de op de Karohoogvlakte ten N. van het Toba-meer gelegen
hoofdplaats der onderafd. de Karolanden (afd.
Simeloengoen en de Karolanden, gt. Oostk. van.
Sumatra); standplaats van den bestuursambtenaar. De bestuursnederzetting, welke van de
gelijknamige inlandsche wordt gescheiden door
een diep ravijn, is nog zeer jong, maar heeft
een goede toekomst, door de centrale Egging

en de goede verbindingswegen; zij is het beginpunt van den bekenden Alas-weg. Een autoomnibusdienst zorgt voor het vervoer van personen on pakketten naar Arnhemia, waar het
Deli-spoor- en tramnet aanvangt. Hier stichtte
het Nederlandsche Zendelinggenootschap haar
eersten post op de Karo-hoogvlakte, werd van
gouvernementswege een smederij gebouwd, het
Bataksch Instituut, een ambachtsschool, en,
hetgeen vooral van beteekenis is, hier werd een
gouvernementsveearts geplaatst om verderen
achteruitgang van den Batakschen veestapel
tegen to gaan. Het plan bestaat hier ook een
landbouwschool to stichten, waaraan een internaat zal worden verbonden.
KABESARAN. Mal. naam voor de RIJKSSIERADEN (zie aldaar), ook naam voor een soort
van krijgsdans. Zie DANSEN.
KABOENG (mAL, ). Zie ARENGA SACCHARIFERA.

KADASTER, LANDRENTE—KADASTER,
KADASTRAAL —STATISTIEKE OPNAME. Zie
voor een historisch overzicht het art. in de groote
Encycl. van Ned.-India. Het Kadaster (Eigendomskadaster) behoorde vroeger onder het Dep.
van Financien, maar werd bij Ind. Stbl. 1872
no. 19 gebracht onder beheer van het Dep. van
B. B. Bij Stbl. 1910 no. 265 j°. St. 1914 no. 319
zijn de voorwaarden voor benoembaarheid tot
adj.-landmeter •en tot landmeter bij het Kadaster
geregeld. Tot de werking van den diensttak behoort (Ind. Stbl. 1916 no. 705) 1°. het opmaken
en geregeld bijhouden van het Eigendomskadaster van de hoofdpl. der gewesten en afd. in
N.-I. alsook van kleinere nederzettingen; 2 °.
de opmeting van perceelen voor de afgifte van.
meetbrieven; 3°. de afgifte van landmeterskennissen on -certificaten; 4°. het geven van
inlichtingen, van inzage van kaarten en stukken,
enz.; 5°. het verrichten van alle werkzaamheden,
die tot het yak behooren en door de Reg. of den
Directeur van B. B. aan de ambtenaren van het
Kadaster worden opgedragen. Zie verder LANDMETERS en LANDRENTE.
Zie GLYKADELE of KEDELE (MAL.,
CINE.
KADHI, d.i. de rechter volgens de Moh. wet.
KADILANGOE. Zie DEMA1.
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KADIRIJJAH. zie TAR KAT.
KADJANG-MATTEN. Zie CORYPHA.
KADJANGAN. (POELOE KA DJANGAN).
Een groep van zeven eilandj es, gelegen. tusschen
Banka en den Lingga archipel op ± 105° 15' O.L.
en 1° Z.B.
KADJEN, Controle-afd. met gelijknamige
hoofdplaats van het regentschap, de afd. en de
res. Pekalongan. Het bestaat uit de districten
Doro, Kadjen en Paninggaran.
KADOET. Zie CORYPHA.
KAFIR, Arab. ongeloovige.
KAHAJAN. Belangrijke rivier aan de Zuidkust van Borneo. Zie BORNEO IV, D.
KAIDIPAN. Vroeger een afzonderlijk rijkje op
de N.kust van het N.lijk schiereiland v. Celebes,
behoorende tot de afd. Boladng-Mongondou, res.
Menado, maar sedert 1912 vereenigd met Bolaang-Itang tot eon rijkje, waaraan de naam
Groot l'(aldipan is gegeven.
KAIDIPAN'SCH. Zie GORONTALEESCHE
TALEN.
KA ILI of KAJELI. Algemeene naam der landstreek, die zich ten N. van de Mandarsche landschappen langs straat Makasser uitstrekt en
onder de res. Menado ressorteert. Daartoe behooren de zelfbesturende landschappen Banawa
(vroeger Donggala genoemd), Tawaeli, Paloe,
Sigi, Belomaroe of Beromaroe en Dolo. Voor de
vestiging van ons daadwerkelijk gezag in die
streken is herhaaldelijk militair optreden noodig
geweest. Het verzet ging vooral uit van Sigi,
dat in de binnenlanden veel invloed bezat. Vermelding verdient nog, dat in 1912 het Leger des
Heils begonnen is met zendingswerk in de Paloevallei en de daarachter gelegen berglandschappen, zie onder hun namen.
KAIN. Algemeene Ned.-Ind. term voor „dock"
of kleedijstof, dan „kleed"; van Mal. icain, sinds
de 16e eeuw niet alleen verspreid over den heelen
Maleischen Archipel, maar ook overgenomen in
den Voor-Indischen kleedjeshandel op Indonesia.
KAIN KEMBANGAN, zuiver-Jay.: d j a r i tk embangan, hoop-jay. sindjang sek r a n, of „gebloemd dock". 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- (of „rijg--")
procede, maar met geheel afzonderlijke strenge
kleurverdeeling; immers met slechts twee, hoogstens drie kleuren, die in groote vlakken worden
ingeverfd. Ook bepaalt zich dit inverven
slechts tot vier soorten kleedingstukken: den
hoofddoek voor mannen, den borstdoek of
den omslagdoek voor vrouwen, en den staatsierok voor mannen, de dodo t, bij zeer bijzondere
gelegenheden (bruiloft, garebeg, tijgergevecht),
ook sours voor vrouwen (sembong, bij hofdansen)
De kleuren worden dan bij alle zoo tegen elkaar
gezet, dat het binnenste of de „spiegel" de acne
effen kleur vertoont tegenover de andere kleur,
dan wel tegenover de twee andere effen kleuren
daaromheen.
KAIN PANDJANG. Mal. handelsterm voor het
Jay. open kleed van zoowel mannen als vrouwen,
in tegenstelling tot s a r o e ng, het koker-doek.
Zie verder BATIKKEN en JAVANEN.
KAIRATOE. Een belangrijke in de onderafd.
West-Ceram der afd. Ceram, res. Amboina gelegen Christennegorij, in de buiten-Piroe-baai,
Zuidkust van Ceram.

KAJA-KAJA. Met dezen naam wordt door de
nietinboorlingen, die daar vertoeven, aangeduid
de kustbevolking van Zuid Nieuw-Guinea ten 0.
van de Prinses Mariannestraat; hun eigenlijke
naam is echter Marinde-anim.
KAJAN of BOELOENGAN. Rivier aan de
Oostkust van Borneo. Zie BORNEO IV F.
KAJANS. Een stain der Dajaks, tot het stammen-complex der Bahau's behoorende. Zie DAJAKS.
KAJELI. Zie KAILI.
KAJELI. Een belangrijke uitvoerplaats van
da mar, rotan en kajoepoetih-olie, gelegen aan de
Z.O.zijde van de aan den N.O.hoek van het
eiland Boeroe voorkomende baai van denzelf den
naam. Zie BOEROE.
KAJOE (MAL., JAV., DAJ., MAK.). Beteekent
h out en boom en wordt als zoodanig vaak
voor de benamingen van boomen en planten geplaatst. Wanneer men boomen en planten niet onder Kajoe vindt, zoeke men ze op het hoof dwoord.
KAJOE AGOENG. Standplaats van den controleur der onderafd. Komering-ilir van de afd.
Palembangsche Benedenlanden. Het is gelegen
op beide oeverO der Komeringri;ier, en bestaat
uit 9 doesoens met ± 6900 zielen.
KAJOE ANGIN (JAv.). Zie USNEA.
KAJOE ASEM. Tamarindeboom en hout daarvan. (Tamarindus indica). Deze zeer fraaie, hooge
en statige boom wordt veelal voor beplanting van
lanen op hoofdplaatsen gebezigd. De rijpe vruchten bevatten een aangenaam rinsch smakend
vruchtmoes rondom de harde donkerbruine pitten. Dit moes wordt bij velerlei spijzen gevoegd
om den smaak to verhoogen, terwijl het ook veelvuldig wordt aangewend bij de bereiding van
lekkernijen en van verfrisschende dranken.
KAJOE BESI (MAL.). IJzerhout. Hieronder
verstaat men verschillende Indische houtsoorten,
die door vastheid, hardheid on zwaarte uitmunten, by. Ponganiia glabra, Homalium foetidum,
zelia bijugk en Eusideroxylon Zwageri.
KAJOE GABOES. Zie ALSTONIA.
KAJOE GAROE of GAHAROE (MAL., JAV.,
SOEND.). en KAJOE GAROE SIAM (MAL.). Zie
A QUILARIA en GONYSTYLUS.
KAJOE KEMBANG (JAY.). Zie MICHELIA
VELUTINA.
KAJOE KEMENJAN of KAJOE MENJAN
(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
onbelangrijke cultuur. De benzoehars is in den
handel zeer gezocht en veelvuldig in gebruik als
reukmiddel en ter berooking. In de Europeesche
geneeskunde wordt benzoe zoowel als zoodanig
als voor de bereiding van benzoezuur gebruikt.
Zie ook BENZO1.
KAJOE LAKA (MAL.). Zie LAWSONIA.
KAJOE MANIS (MAL.). Inl. drogerij. Manisdjangan of Keningar is in het Javaansch de
naam van den bast van den kaneelboom (van
Cinnamomum Bl.); zie KANEEL. Kajoe mania
tjina of Kajoe legi is de zoethoutwortel (van
Glycyrrhiza L.).
JAV., BAL.). Zie STYKAJOE MENJAN
RA X.
KAJOE OELAR (MAL.). Zie EURYCOMA.
KAJOE OERIP (JAv.). Zie EUPHORBIA TIRUCALLI.

KAJOE RASAMOLA
KAJOE RASAMALA. Zie CANARIUM MICROCARPUM.

KAJOE SERIAWAN (MAL.). Inl. drogerij; bast
van Symplocos odorati88ima Ohoi8., fam. Styracaceae. De bladeren komen in de bekende obat seria
wan, welke spruwkruiden als „species antiaphtosa" in de Nederl. Pharmacopee Ed. IV zijn opgenomen.
KAJOE TENGAR (KA.L.). Zie CERIOPS.
KAJOEADI. Eiland gelegen ten Z.O. van Saleier en daaronder ressorteerend. De bevolking
is afkomstig van Saleier, en was in 1915 sterk
ongeveer 3200 zielen, waaronder 140 Orang
Badjo. (Zie aldaar). Zie mede onder BONERATE-EILANDEN.
KAJOENG. Linker-zijrivier van de Pawan in
het landschap Matan van de Wester-af d. van
Borneo, zie BORNEO IV C.
KAJOEPOETIH - OLIE. De meeste Kajoepoetih-olie wordt op Boeroe bereid door distillatie
van de bladeren van Melaleuca Leucadendron
L. (zie aldaar). Kajeli is de hoofdzetel van de bereiding der kajoepoetih-olie, die door lieden van
Soela geschiedt. Men distilleert de olie uit de
jonge bladeren, filtreert ze door Chineesch
papier en schenkt ze in gewone flesschen over.
Wanneer de olie niet green van kleur mocht zijn,
werpt men eenige koperen geldstukken in den
vergaarbak, om haar de gewenschte kleur mode
to deelen.
KAJOETANAM. Plaats op Sumatra's W.kust,
gelegen aan de spoorlijn van Emmahaven naar
de Padangsche bovenlanden. Wegens de sterke
rijzing van het terrein begint bier de tandradbaan, die door de Anei-kloof loopt (zie ANEI.)
KAKAP. (MAL., JAV., SOEN D.). (Lates calcarifer
Bl.). Door de Europeanen verbasterd tot Kaalkop. Een tot de Zeebaarzen behoorende vischsoort, die in zee en riviermonden leeft en als
marktvisch hoog staat aangeschreven.
KAKAP MERAH. Zie ZEEBAARS.
KAKAS-REMBOKEN, distr. der onderafd.
Tondano, ofd. Menado, res. Menado. De voornaamste plaatsen zijn: Kakas, aan het 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 ambachtsschool van het. Zendelinggenootschap. Remboken uit 5 kampongs bestaande,
eveneens aan het meer, 695 M. hoog, potters en
pannenbakkerijen en Paso aan het meer van
Tondano, met warme bronnen in de nabijheid.
KAKATOE. Zie PAPEGAAI.
KAKI(H)AN- of KAKEHANVERBOND. Geheime vereeniging op W.-Ceram, waartoe de
mannelijke leden der Pata-siwa-(h)itam (zie CERAM en OELIASERS) behooren; dozen bewonen in hoofdzaak het gebied der „drie wateren"

nl. der rivieren Eti, Sapolewa on Tala. Zoodra de
jongens den volwassen leeftijd bereikt hebben of
eerder reeds worden zij opgenomen in den geheimen bond en krijgen als teeken daarvan een
zwart-blauw bondsteeken op borst, armen of

dijen getatoeeerd; vandaar de naam Pata-siwaitam (itam, hitam = zwart). Wegens de groote
geheimhouding, die van alle leden van het verbond geeischt wordt, zijn de inwijdingsceremonien en het eigenlijke doel van het verbond niet
met juistheid bekend; zooveel schijnt echter vast
to staan, dat do priesters, die de nieuwelingen
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inwijden, de voorstelling geven, dat dezen door
een boozen geest of den duivel gedood of verslonden zijn. Na eenigen tijd komen dan de priesters aan de in rouw zijnde negorij mededeelen,
dat de j ongelingen 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 kinderen, die niet eten,
loopen of spreken kunnen. De inwijdingsplechtigheden hebben plaats in het kakianhuis of de
bail& pamali, die meestal op een afgezonderde
plek .in het bosch buiten de .negorij staat; de.
leiders van de plechtigheid zijn de priesters,
maoewen, waarvan er een, de maoewen besar, de
voornaamste on tevens de bewaker van het
kakianhuis is.
Het Kakian-verbond is hoogst waarschijnlijk
to beschouwen als een der laatste overblijfselen
van het in vele streken en vooral in Indonesia
vroeger veelvuldig voorkomende verbond der
ongetrouwde volwassen jongelingen in den stain,
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 sram, karewari) en elders. De wijzigingen,
die op Ceram daze mannenbond ondergaan heeft,
zijn uit den loop der geschiedenis dan gemakkelijk to verklaren. Toen Ternate en Tidore hun
veeten naar Ceram overbrachten, koos het kakian-verbond partij voor Tidore of ward- het
onder Tidoreeschen invloed gebracht (p. 102 ko].
1 reg. 3 v. b. rnoeten Ternate en Tidore verwisseld worden) en zoo kreeg het verbond voor het
eerst een politieke beteekenis. Later keerde de
invloed van het verbond zich vooral tegen de
Hollanders, nog later tegen de uitbreiding van
het Christendom op Ceram. Naarmate echter het
Gouvernement meer invloed kreeg, nam, vooral
aan de kusten, de macht van het verbond af, ook
de uitbreiding van het Christendom op Ceram
deed er groote afbreuk aan. Onder den invloed
van het Christendom begonnen omstreeks het
einde der vorige eeuw velen zich in het geheim
van het verbond af to scheiden, totdat omstreeks
1900 zelfs twee maoewen besar to Kaibobo lid.
maat der Christelijke gemeente werden.
KAKKERLAK. Insect verwant met Sprinkhanen, Krekels en Veenmollen, behoorende tot
de Orde der Rechtvleugeligen of Orthoptera, onderorde der Cursoria. Een in Indio verbreide
soort is Periplaneta (Stylopygus, Blatta) orientalis,
zij voert een nachtelijke levenswijze, is zeer schuw
en snel ter been, gebruikt allerlei maar toch voor-•
namelijk plantaardig voedsel en knabbelt met
haar bijtende monddeelen overal aan.
De naam Kakkerlak wordt ook wel aan
Albino's gegeven. (Zie aldaar).
K ALA. Benaming van ciwa, wanneer hij als
de almachtige vernieler optreedt. Zie cIWAISME.

KALABOE(GOENOENG).Berg. terSum.Westk.
2172 M. hoog, gelegen in de Ophir-districten, op
de grens van Sumatra's Westk. en de residentie
Tapanoeli. Op dezen berg ontspringt de Pasaman.
KALAENA-RIVIER. Zie CELEBES onder b.
Midden-Celebes, en d. de Zuidoostarm.
KALAM is een der Arabische benamingen van
de Mohammedaansche geloofsleer, en dateert uit
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de periode, waarin onder invloed vooral der

Christelijke dogmatiek verschillende onderwerpen van het geloof voor het eerst min of meer
wijsgeerig werden besproken en beredeneerd.
KALAMISOE. Bergtop van 2222 M. in het
Z.W.-lijk schiereil. van Celebes (zie ald. onder
e de Zuidarm).
KALANDO. Bergtop 2963 M., op Celebes (zie
aidaar onder b. Midden-Celebes).
KALANGS. Onder dezen naam is een volkstam
op Java bekend, die vroeger een zwervend leven
in de bosschen leidde, maar door Sultan Agoeng
van Mataram genoodzaakt werd zich in vaste
woonplaatsen, Kalangans genaamd, te vestigen.
De Kalangs zijn over geheel IVIidden-Java verspreid, maar worden toch vooral in de Vorstenlanden gevonden, waar zij op de hoofdplaatsen
Djokjakarta en Soerakarta afzonderlijke buurten
bewonen. Van hun afkomst is weinig bekend,
maar anthropologisch schijnen ze niet van de
overige Javanen of te wijken. De Kalangs, die
vroeger vooral bijzondere beroepen uitoefenden,
— kopersmeden, vervaardiging van zweepen
uit rotan, het vellen en bewerken van hout, het
laatste ook als heerendienst voor den Vorst, —
werden vroeger door de overige Javanen met
minachting beschouwd; tegenwoordig schijnt
dit in mindere mate het geval te zijn.
Thans zijn de Kalangs in Djokjakarta deels
kooplieden, deels timmerlieden, deels volgelingen van Javaansche grooten.
KALAO(LAMBEGO).Eiland, gelegen ten Z.O.
van Saleier en administratief daaronder ressorteerend.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. Zie mode onder
BONERATE EILANDEN.
KALAO TOEWA. Zie BONERATE-EILANDEN.
KALAPA. De Clercq geeft in zijn Plantk.
Woordenb. voor Ned. Indio ver over de honderd inlandsche namen op, die in de verschillende talen en dialecten van den 0. I.
Archipel voor den „calappus-boom" (Rumphius)
worden gebezigd. De wetenschappelijke naam is
Cocos nucifera, L., behoorende tot de plantenfamilie der Palmen; de meest bekende inl.
naam kalapa (soEND.) klapa (BATAV. MAL.) of
kra,pa (11000-JAY.).
Als het oorspronkelijke vaderland van den
cocospalm moeten de Noordelijke landen aan de
Westkust van Zuid-Amerika worden aangezien.
De Cocos behoort tot de vederpalmen; de rijzige
stain draagt aan zijn top een machtige kroon van
bladeren, uit wier oksels de enorme bloeiwijzen
te voorschijn treden en waar omstreeks een jaar
na de bloei de zware vruchttrossen hangen. De
gemiddelde leeftijd van den cocospalm bedraagt
80 jaar, ofschoon hij stellig 100 en meer jaren
oud kan worden. De zuilvormige onvertakte
stam bereikt gemakkelijk een hoogte van 20-25
M. en is over zijn geheele oppervlakte voorzien
van lidteekens van de aanhechtingsplaatsen der
afgevallen bladeren, terwijl de stambasis meestal
in omvang is toegenomen. De volwassen bladerenkroon 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 1 /2 M. lang zijn. De cocos-

vrucht, een steenvrucht, is gewoonlijk eenzadig,
in bijzondere gevallen 2- of 3-zadig. Het cocoszaad
wordt omgeven door een dikken vruchtwand, bestaande uit een vezeligen bolster, die van buiten
omgeven is door een leerachtige huid en van
binnen tegen een steenharde schaal aansluit.
Alles wat zich inwendig van deze harde schaal
bevindt, behoort tot het cocoszaad.
In Ned.-Indie komt van het geslacht Cocos
alleen de soort C. nucifera voor, doch daarvan
zijn verscheidene varieteiten voorhanden.
De cocospalm is van nature goon strandplant,
ofschoon hij aan tropische kusten zelden ontbreekt. Het nut van den cocospalm is zeer groot
en velerlei; enkele der voornaamste toepassingen mogen hier worden opgesomd. Het hout
van den stam, hoewel niet zeer duurzaam, wordt
voornamelijk voor binnenwerk in de huizen gebruikt on voor het vervaardigen van inlandsche
snuisterijen. De wortels dienen voor de bereiding van inlandsche geneesnaiddelen; het
jonge groeipunt van den stam — zg. palmiet —
wordt als groente gegeten (palmkool, die ook als
zuur wordt ingemaakt) ; van de allerj ongste, nog
witte bladslippen worden mandjes gevlochten,
waar in men rijst stoomt, die daardoor een bijzonder lekkeren smaak verkrijgt. Van de oudere
bladeren vervaardigt men allerlei vlechtwerk
voor kortstondig huiselijk gebruik on van hun
stevige middennerven worden bezems gemaakt.
Van den j ongen bloemstengel wordt na voorafgaande behandeling palmsap afgetapt, waaruit
men door indamping palmsuiker on door verschillende andere bewerkingen palmwijn, gist,
arak on azijn verkrijgt. Het voornaamste nut
wordt echter van de cocosvruchten getrokken.
De vezelige bolster levert namelijk de cocosvezel — de z. g. „coir" —, die na .voorafgaande
bewerking gebruikt wordt voor het maken van
cocosmatten, touwwerk, borstels, enz. De inwendige harde vruchtschaal, die het zaad omgeeft,
wordt verwerkt tot lepels, drinkbekers, inhoudsmaten, enz. Het meest belangrijke bestanddeel
van de vrucht is het kiemwit van het cocoszaad — het z. g. „cocosvleesch" dat in zijn
inwendige holte het cocoswater bevat. Dat
kiemwit vindt toepassing door zijn gehalte aan
vette olie. Het winnen van die olie kan onmiddellijk uit het versche cocosvleesch plaats hebben
of nadat dit vooraf gedroogd is en dan den naam
van „copra" verkregen heeft. De bereiding van
olie uit het versche kiemwit wordt alleen door de
Inlanders verricht en bepaalt zich hoofdzakelijk
ter voorziening in de plaatselijke behoeften. Het
rendement van 300 goed gerijpte, versche cocosvruchten bedraagt volgens primitieve inlandsche
bereiding ongeveer 38 L. cocosolie. In onze 0. I.
kolonien bestaan tegenwoordig talrijke modern,
ingerichte fabrieken, waar de copra tot olie verwerkt on als copra-olie geexporteerd wordt.
Goed gedroogde copra heeft een gehalte aan olie
van ± 60 %. De fabriekrnatige winning van de
copra-olie geschiedt door hydraulische persing
der vooraf fijn gemalen copra en het residu, dat
daarbij overblijft — de z. g. „cocospulp"
vormt als veevoeder (cocos-kook) of als meststof
(cocos-boengkil) eon niet onbelangrijk bijproduct. De ruwe copra-olie levert na zorgvuldig
raffinement een zuiver reuk- en smaakloos vet,
dat als braadvet toepassing vindt. Door het
zuivere vet to verboteren met gepasteuriseerde
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melk onder toevoeging van tafelolie wordt de
plantenboter-margarine vervaardigd, dire tegenwoordig steeds meer de natuurboter vervangt.
Verdere nevenproducten kunnen uit de verwerkte grondstof nog verkregen worden voor
de zeep- en kaarsenfabricage.
In Ned.-India is de cocoscultuur hoofdzakelijk
nog in handen van de Inlanders, ofschoon het
Europeesehe kapitaal zich ook voor deze cultuur
is gaan interesseeren. Behalve op Java is o. a. op
Borneo's Westkust, op Celebes en in verschillende deelen van' Sumatra de cocosteelt , een
hoogst belangrijke volkscultuur. Vruchtbare
alluviale gronden, w. o. humusrijke zandgronden of zanderige leemgronden, verdienen wel
de meeste aanbeveling voor de cocoscultuur.
Onder de talrijke varieteiten, die in Ned.Indie voorkomen wordt de kalApa, idjo ( triv.)
Hassk. —
— d; i. Cocos nucifera, L. var. viridis,
zoo goad 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. macrocarpa, Hassk. —, die buitengewoon groote vruchten voortbrengt.
De totale uitvoer van copra nit Ned.-India bedroeg in tonnen van 1000 K.G.:
1912 169.899
1915 129.187
1913 152.729
1916
88.842
1914 152.869
KALASAN. Een der drie regentschappen in de
residentie Djokjakarta, waaruit Matara man
(zie aldaar) bestaat, met gelijknamige hoofdplants. De voornaamste Hindoe-oudheden van
het gewest Djokjakarta worden in dit regentschap gevonden, o. a. de Tjandi's Sari,Prambanan, Kali Bening of Kalasan, &woe, Idjo en
Abang. Zie OUDHEDEN, of op de namen.
KALAWARA NAPOETI. Javaansche nederzetting in het landschap Sigi (zie aldaar), gesticht door de Witte Kruiskolonie.
KALI. Inl. uitspraak van Kadhi, d. i. rechter.
KALI naam van de gemalin van ciwa, wanneer zij als verdelgster optreedt. Zie DOERGA.
KALI. Jay. woord voor rivier, hoog-Jay. lepen.
KALIANDA. De onderafd. Kalianda, voor
1912 Ketimbang genoemd, behoort tot de afd.
Telokbetong der res. Lampongsche Districten,
grenst in het W. aan de Lampongbaai, in het Z.
aan straat Soenda en in het 0. aan de Java Zee.
Omtrent gebruiken en gewoonten der inl. bevolking zie Lampongsche Districten.
KALIANGET. Oostelijk eindpunt der Madoerastoomtram, een 10-tal K.M. beoosten de afdeelingshoofdplaats Soemenep gelegen, met de
Gouv. zoutbrikettenfabriek, een reusachtige onderneming, die nog steeds wordt uitgebreid.
KALIBENING. I. Desa in de residentie Dj okjakarta, in de nabijheid waarvan men de „tjandi
Kalibening" ook wel tjandi Kalasan genoemd,
aantreft. II. Bekende badplaats even buiten
Magelang, aan den grooten weg naar Semarang.
KALIDJAGA (SOENAN). Zie HEILIGEN
(MOH. INDISCHE).
KALISOESOEHBAAI. N.lijk gedeelte van de
Dwaalbaai op de 0. kust van Boeton, op ± 5°
Z. B.
KALK, KALKSTEEN. De sirih-kalk, een door
de inlandsche bevolking bij de bereiding van den
betel-pruim gebezigde stof, wordt in den regel
vervaardigd van gebrande schelpen. Verder
wordt hier en daar koraalkalk gebrand ter ver-
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krijging van ongebluschte kalk voor bouwmateriaal. De meeste kalkbrandellen van den
lateren tijd winnen echter bergkalk (kalksteen),
die op Java, Sumatra en Borneo veelvuldig
wordt aangetroffen, ten deele van jongen (tertiairen), ten deele van hoogen ouderdom (kolenkalk). Dezachte, poreuze, lichtgele, mergelachtige
kalksteen van Madoera wordt volgens Verbeek
(Java I. 54) op veel plaatsen uitgehouwen voor
bouwsteen, b. v. bij Arosbaja, waar uitgestrekte
steengroeven bestaan.
KALKWERPEN. Een gebruik, dat voorkomt
bij veel volksstammen op Nieuw-Guinea. De
inboorlingen der Dorebaai noemen het „Sam afer",
d. i. „vrede maken". In verschillende streken
van dit eiland was men herhaaldelijk getuige van
deze ceremonie, waarbij waarschijnlijk bedoeld
ward een bezweringshandeling 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 ale
gestrooid op den grond, die door vijand of vreemdoling betreden zal worden. Reeds in 1606 ward
het door Luis Vaez de Torres vermeld.
KALONG ( JAV., SOEND.). Zie VLEERMUIZEN, VRUCHTENETENDE.
KAMAL. Desa, gelegen aan de Z.W.punt van
het eiland Madoera, hoofdplaats van het gelijknamige onderdistrict, distr. Kebanjar (Kwanjar),
contr. afd. Zuid-Bangkalan, afd. on regentschap
Bangkalan, res. Madoera. Het is het beginpunt
van de Madoera-stoomstram on vlak tegenover
Soerabaja aan het 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 het eiland Madoera, welke
de 4 hoofdplaatsen Bangkalan, Sampang, Pamekasan en Soemenep onderling verbindt, vindt
eveneens to Kamal zijn beginpunt. Kamal is de
belangrijkste uitvoerplaats van vee en huiden
Tan de geheele residentie Madoera.
KAMANGGEBERGTE. Dit gebergte vormt de
grens tusschen het plateau van Agam en dat van
Pajakoemboeh on is een deel van de waterscheiding tusschen Java-zee en Indischen Oceaan. Het
is een vrij hoog, maar schraal kalkgebergte,
waarin zich vele karstverschijnselen vertoonen.
KAMBANGAN (NOESA). Rotsachtig eiland,
aan de Z.kust van Banjoemas (Java), W. van
Tjilatap, van eruptieven oorsprong, maar met
enkele kalkbergen aan de N.kust; het wordt op
121 K.M. 2 geschat. Het eiland is van groot belang voor Tjilatjap, daar zijn kust als met een
hoorn ombuigt en de rcede dier plaats tot een der
veiligsten van Java maakt.
De N.O. punt van het eiland heat Karang
bolong; ten Z. 0. ligt de Goenoeng Tjimiring met
een verkenningstoren, waarvan de schepen gesignaleerd worden.In het belang der verdediging
moest het eiland gedeeltelijk woest blijven on is
de bevolking, vroeger op 1500 zielen geschat, geheel naar Java verhuisd. Talrijke grotten worden
in de rotsen aangetroffen, zooals bij Mangoedjaja
aan de N.-zijde, de grot Limas Boentoe tegenover de Tji Donan en eon grot, die bij de inlanders
in groot aanzien staat, welke naar hare gedaante
Mesigitsela (steenen moskee) heat. Op enkele
rotsen worden eetbare vogelnesten aangetroff en.
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De heilige bloem Widjaja koesoema (zie aldaar)
wordt op Noesa Kambangan aangetroffen. In do
laatste jaren (sinds 1905) worden op dit eiland op
uitgebreide schaal caoutchouc leverende gewassen geplant door dwangarbeiders. Daartoe is
er een groote gevangenis met bijbehoorende woningen voor den directeur enz. gebouwd.
KAMBING (POELO). Laag, boomrijk eilandje,ressorteerende onder het distr. Sampang,
contr. afd., regentschap en afd. van dien naam,
res. Madoera, beZ. de afdeelingshoofdplaats Sampang in straat Madoera gelegen. De bevolking
leeft hoodzakelijk van vischvangst.
KAMBING OETAN. (MAL.), Nemor rhaedus
sumatrensis Shaw, de eenige thans levende antilope
van den Ind. Archipel. Het geslacht Nemor
rhaedus', dat Z.0.-Azie, van Voor-Indie tot Japan
en Sumatra, bewoont, is nauw verwant met de
gemzen en leeft evenals deze in het gebergte. De
kambing oetan leeft in kleine troepen in weinig
toegankelijke bergstreken van Sumatra, heeft
achterwaarts gebogen, geringde horens en een
korten staart en is grootendeels bruin tot zwart
met witte maven en witte keelbeharing.
KAMBODJA (MAL., SOEND., JAv.). Zie PLUMERIA.
KAMBOENO. Bergtop op Celebes, hoog 2950
M. (Zie CELEBES onder b. Midden Celebes).
KAMELEON. Onjuiste Europeesche naam
voor boomhagedissen uit het geslacht Calotes,
de groene boenglons, welke evenals de echte
Chamaeleontidae van kleur kunnen veranderen.

KAMERS VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID. Deze lichamen bestaan thans meer dan 50
jaar en zijn gevestigd to Batavia, Semarang,
Soerabaja, Padang en Makasser.
KAMFER. Een vluchtige, kristallijne stof, die
voorkomt in alle deelen van Cinnaenonum Neess,
een schoonen zwaren boom van Oost-Azie, uit de
familie der Lauraceae, na verwant aan den kaneelboom. Voor Borneo- of Sumatrakamfer,
(borneol) zie KAPOER BAROS.
KAMISEPOEHAN. Een der vijf afdeelingen of
golongan, waarin adel, ambtenaren en geestelijkheid in de Vorstenlanden verdeeld worden. Zie
bij DJOKJAKARTA.
KAMPAK. Jay. woord o. m. voor „roover".
In den Oosthoek en in de Noorder strandresidenties, o. a. Rembang, noemt men „kampak" rooverbenden, die met geweld inbreken en rooven,
waarvoor elders, b. v. in de Vorstenlanden, de
naam latjoe gebruikt wordt.
KAMPAR-RIVIER. Zie SUMATRA (r i v i e-

r e n).
KAMPARLANDEN. Onder dozen naam verstaat men de landstreek om de rivier Kampar in
het zuiden van het gouvernement Oostkust van
Sumatra, en de beide bronrivieren Kampar Kanan en Kampar Kiri. De rivieren worden beschreyen in het artikel SUMATRA (r i v i e r e n), terwiji voor de landschappen Pelalawan, Tambang,
Kampar V Koto, Kampar VI Koto, Pangkalan,
Goenoeg Sahilan, Teso Logas, Rantau Sibajang
en Singingi naar elk dozer artikelen (behalve
KC' V en K. VI Koto) wordt verwezen. Langen tijd zijn deze streken onafhankelijk gebleven. Thans is het geheele gebied onder ons
rechtstreeksch bestuur en wel grootendeels gevoegd bij het gouverment 0 ostkust van Sumatra, terwiji alleen de bovenloop van de
Kampar Kanan bij de Afdeeling L Koto van

Sumatra's Westkust is gevoegd. (Zie BANGKINANG).. Het gebied is meerendeels dicht begroeid met wouden, waarin olifanten, tijgers,
wilde varkens en herten; groote stukken loopen
geregeld onder water. Men legt alleen op de hooget
gedeelten der oevers ladangs aan, en op slechts
enkele plaatsen sawahs. In den bodem komt aan
de Singingi en bij Logas goud voor, terwiji tusschen Singingi en Sibajang steenkool-velden zijn
aangetroffen en er zeer waarschijnlijk ook petroleum in den grond aanwezig is.
KAMPEMENTEN (MILITAIRE) zie het art.
in de groote Encycl. van Ned.-Indie.
KAMPOENG. In het Riouw-Maleisch beduidt
kampoeng een omheind erf ; in het Minangkabausche Maleisch een geslacht (grootere verwantengroep dan een familie); in het Javaanseh zoowel
omheind erf alsook wijk, dorp, als deel van een
hoofdplaats (niet als alleenstaande desa). Het
Atjehsche gampong duidt een Atj &sell dorp (inlandsche gemeente) aan. Zie DESA en DORP.
KAMPONG. Zie DESA, DORP en KAMPOENG.
KAMPRET (MAL ). Zie VLEERMUIZEN, INSEKTENETENDE

KANANGA

(MAL., SOEND.),

KANANGA

Zie CANANGIUM.

KANARI, KENARI

(MAL., SOEND.,

JAv.). Zie

CANARIUM COMMUNE.

KANARI MINJAK (MAL. AMB.). Zie CANARIUM MICROCARPUM.
KANDANGAN. Onderafd. der afd. OeloeSoengei,res. Z. en 0. afd. van Borneo, met gelijkn.
hoofdpl. aan de Soengei Amandit. De onderafd.
bestaat uit de districten Amandit en Negara (zie
aldaar). Alleen het Oostelijk gedeelte, grenzend
aan Tanahboemboe, is heuvel- en bergachtig.
Het overige deel der onderafd. is vlak terrain,
bewesten de Negara-rivier overgaande in moerassen. In hoofdzaak omvat de onderafd. Kan.dangan het stroomgebied der A manditrivier.
KANDANGHAOER. Was een der grootste particuliere landerijen op Java, ± 1274 K.M. 2 in uitgestrektheid, met een bevolking van ruim 84000
zielen, waaronder enkele Europeanen en ruim
1400 Vreemde Oosterlingen (einde 1909), in de
res. Cheribon. Rijstland bij uitnemenheid, produceerde ha een der bests rijstsoorten van Java ;
op 1 Juli 1910 is het voor 3i millioen gulden
door het Gouvernement teruggekocht.
KANDARI. Zie KtNDARI.
KANDHAR-TAROENA (ontstaan uit de landschappen Kandhar en Taroena). Een landschap
van de onderafd. Sangi-eil., afd. Menado der gelijknamige residentie omvattende het N.W. gedeelte van het eiland Groot Sangi, een 4-tai kleine
eilanden ten N. van Sangi en het djogoegoeschap
Nanoesa op de Talaudeilanden. De voornaamste
plaats is Taroena, aan de gelijknamige baai gelegen, met een bevolking van omstreeks 6000
zielen, waaronder enkele Europeanen, ongeveer
300 Chineezen en een 50-tai Arabieren (1915).
KANDOERI, d. i. eon maaltijd om redenen van
godsdienstigen aard. De Maleische benaming
Kandoeri (op Java : Kandoeri of Kendoeren.) is aan
de Moslims van Voor-Indie ontleend en oorspronkelijk een Perzisch woord. Zulke maaltijden zijn
in den Indischen Archipel ook wel bekend onder
andere namen, o. a. sidekah of sedekah (verbasterd uit het Arabische sadakah, d.i. vrijwillige
liefdegave), ook wel: slametan (maaltijd tot
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bevordering van „hell", welke benaming niet
gebruikelijk is voor doodenmalen). In West-Java
.duidt men het maal gewoonlijk aan als hadjat
43n in Atjeh steeds als kandoeri.
IndeMOslimschewetboeken worden deze maaltijden vooral aanbevolen bij gelegenheid van
bruiloften en andere gebeurtenissen, welke
vreugde verwekken. Het geven van den maaltijd
seldt voor den gastheer als een godsdienstige
handeling, welke hem aanspraak verleent op
Jiemelsch loon. De spijzen toch vormen een gift
voor de gasten, onder wie bij voorkeur zulke personen behooren genoodigd te worden, die daartoe
wegens hun vroomheid of trmoede bijzonder in
ttanmerking komen. Ook het deelnemen aan
zulke maaltijden wordt in de Wet aanbevolen.
In Neder1.-India zijn deze maaltijden voor de
Mohammedaansche bevolking van groote beteekenis. Zij sluiten zich nauw aan bij de aloude
offergebruiken uit den voor-Mohammedaanschen
tijd en worden bij allerlei gelegenheden gehouden,
ook zonder dat daarvoor grond in de Moslimsche
wetsvoorschriften bestaat. Aanleiding tot een
landotri geven vooral: de viering van godsdienstige feest- en herinneringsdagen (o. a. het Moeioed-feest, zie GARtBEG, en de mailman's,
zie VASTENMAAND), de tijdstippen, waaop
jaarlijks locale heiligen herdacht worden, de dagen gewijd aan de nagedachtenis der „voorouders" of geesten der afgestorvenen in de 8e maand
van het Mohamm. jaar; verder verschillende belangrijke gebeurtenissen in het familielev en,
voor at bepaalde tij dstippen na iemands overlij den,
zoowel de sterfdag zelf (hoewel de wet een maal
op lien dag afkeurt) als de 3e, 5e, 7e, 10e, 40e,
100e en 1000e dag daarna, benevens de jaardag,
eindelijk eenige door het zonnejaar geregelde
tijdstippen ter gelegenheid van de bezaaiing der
akkers en den oogst. Maar bovendien zijn kandoeri's nog gebruikelijk- bij verschillende bijzondere gelegenheden ter bevordering van heil of te
bezwering van onheil.
Naar den vorm is de maaltijd zooveel mogelijk
Mohammedaansch, maar in het volksgeloof
heeft het offermaal nog zijn oorspronkelijk karakter behouden, zoodat men veeleer aanneemt,
dat de onstoffelijke kracht der spijzen rechtstreeks ten goede komt aan den heilige, die men
gunstig wil stemmen, aan de afgestorvenen, enz.
Nauwkeurig regelt de adat voor iedere gelegenheid de soort van spijzen, de wijze van toebereiding, den vorm waarin zij den gasten wordt voorgezet, enz. Op Java brengt de gewoonte veelal
mede, dat men na afloop van het maal iets van
de spijzen mede naar huis neemt „wegens den
daaraan verbonden zegen". In Atjeh bestaat
die gewoonte niet.
KANEEL, KAJOE MANIS (MAL. JAV. SOEND.)
MANISDJANGAN (JAv.), KIAMIS (soEND.).
De geschilde en gedroogde specerijachtige bast
van eenige Lauraceeen uit het geslacht Cirtriamomum, van welke de Cinnam,oum Zeylanicum
Nees, oorspronkelijk op Ceylon thuis behoorende
en van daar ook naar Java overgeplant, de meest
belangrijke is.
De kaneelcultuur werd onder Van der Capellen
op Java ingevoerd met behulp van een Soerabajaschen koopman, Hurt, die plantjes en zaden in
het geheim uit Ceylon overbracht; in 1834 ward
de cultuur onder het cultuurstelsel gebracht.
Er wordt thans op Java en in de Buitenbezittin-
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gen Kier en daar op bescheiden schaal kaneel
aangeplant; in 1915 was de uitvoer van Java en
Madoera 40.177 K.G., van de B. B. in 1912:
26.773 K.G.
Cassia of wilde kaneel is het product van verscheiden boomen uit hetzelfde geslacht Cinnamomum. De belangrijkste soort, in den handel als
„Cassia vera van Padang" bekend, wordt nitsluitend geleverd door C Burmanni Bi. De uitvoer van Padang bedroeg in 1912: 924.000 K.G.
KANGDJENd. Eeretitel, op Java gebruikelijk.
KANGEAN - ARCHIPEL. Groep van ± 30 eilanden, ten 0. van Madoera tusschen ongeveer
115° 10' en 115° 56' O.L. van Gr. en 6° 30' en 7°
18' Z.B. met een oppervlakte van ± 692 K.M. 2,
vormt administatief het district Kangean van de
gelijknamige controle afd., regentschap en afd.
Soemenep, res. Madoera, en is verdeeld in 2 onderdistricten: Ardjasa, bevattende het hoofdeiland,
en Saoebi en S6pek6n waartoe behooren de bewoonde eilanden Sep6k6n, Saboenting, Paliat,
Saseel en Sepandjang.
Het hoofdeiland Kangean, groot bijna 487
K.M. 2, is zeer vruchtbaar; het is heuvelachtig;
de hoogste top is de Goenoeng Baloepotah, ongev.
250 a 300 M. hoog; een tweetal zeer schoone
druipsteengrotten, Gowa Koneng en G. Peteng,
komen in de heuvels voor, alsmede eenige grot.
ten, waarin eetbare vogelnestjes gevonden worden. Rivieren van eenige heteekenis en meren
zijn er niet; zoetwater wordt hoofdzakelijk uit
putten verkregen. Plaatsen van belang zijn
Ardjasa en Kalisanka en de drukke handels- en visschersdesa Pabean aan de noordkust. Het eiland wordt door ± 20000 zielen
bewoond, die van Madoereeschen oorsprong zijn,
echter sterk vermengd met Makassaren, Boegineezen en Balineezen; voorts eenige Kambangers, Chineezen en Arabieren; verscheidene
Chineezen zijn tot den Islam overgegaan. Do eigenlijke Kangeanner is hoofdzakelijk landbouwer — zij het dan ook een slordige — en verlaat
ongaarne zijn eiland; hij volgt verscheidene van
de gebruiken der Madoereezen afwijkende gewoonten en bouwt o. a. zijn huis veelal op palen.
Behalve aan vischvangst en landbouw worth
op Kangean nog al veal aan veeteelt en de inzameling van boschproducten gedaan. De kokospalm wil er bijzonder goad gedijen. Ook treft men
er uitgestrekte djatibosschen aan: een hoofdopziener van het Boschwezen is ter hoofdplaats
Ardjasa gevestigd.
Van de andere eilanden zijn, behalve Sepek6n
(zie aldaar), nog van eenig gewicht: Paliat, met
groote pisangtuinen en djatibosschen, do voorraadschuur van Sepeken; waar men een
kudde verwilderde paarden vindt, die zich stork
vermenigvuldigd hebben, Sepandjang, na Kangean het grootste eiland, nagenoeg geheel met
dicht bosch begroeid.
KANGKOENG (MAL., JA.V., SOEND.). Zie IP0MOEA.
KANGOEROES, (Macropodidae) een familie
der Buideldieren, waartoe behalve de eigenlijke
kangoeroe's ook de boomkangoeroe's behooren.
De snelle, springende wijze van voortbeweging
maakt de kangoeroe's bij uitstek geschikt voor
het leven in de open vlakten van Australia; het
boschrijke Nieuw-Guinea daarentegen is voor hen
een weinig geeigend gebied; zij zijn er dan ook
spaarzaam vertegenwoordigd.
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KANNIBALISME. Met zekerheid is de gewoonte van het menscheneten (anthropophagie)
geconstateerd bij de Toba- en Pakpak-Bataks, bij
enkele Dajakstammen en bij de Papoea's. De
oorzaak van haar ontstaan is niet meer met beslistheid vast to stellen ; het wordt door sommigen met het animisme (dynamisme) in verband
gebracht. Alleen de lijken van verslagenen en
van misdadigers werden of worden gegeten.
Overal waar de Ned. Regeering haren invloed
kan doen gelden en de zending werkt, behoort
de gewoonte van het menscheneten tot het verleden.
KANTJANA. Een jonger eruptiepunt midden
in het oudere vulkanische terrein van Zuid-Batavia, 1800 M. hoog.
KANTJIL (JAV.). Zie DWERGHERT.
KANTWERK. Zie KRAWANGAN (of TRAWANGAN) en RENDA.
KAOE. Ternataansch distr. op de O.kust van
het Nlijk schiereiland van Halmahera, zich
langs de Kaoebaai uitstrekkende tusschen de riviertjes Gonga en Patjeda Doemdoem. Het
grenst ten N. aan Tobelo en ten Z. aan Dodinga.
De Mohammedanen en de Christenen wonen langs
de kust, de Heidenen deels in het binnenland.
De hoofdplaats van het district, kampong Kaoe,
bestaat uit een Mohammedaansch en een heidensch gedeelte en ligt iets benoorden de monding der gelijknamige rivier. D,ze is de grootste
van geheel Halmahera en doorstroomt met haar
zijrivieren Tololiko, Toegoeis en Pagoe de ongeveer 660 K.M 2, groote alluviale vlakte van Kaoe.
KAOEL, d. i. in de Mohamm. wet : een gelofte.
KAPAJA of KEPAJA (MAL.). Zie CARICA.
KAPALA. MAL. Beteekent hoof d, in letterl.
en figuurl. zin (hoofdman, chef).
KAPAN. Standplaats van den besturenden
ambtenaar der onderafdeeling Midden-Timor,
afd. Noord- en Midden Timor der res. Timor en
Onderhoorigh., met een koel klimaat.
KAPAS (MAL., JAV., SOEND., MAD.), naam voor
KATOEN, echter ook voor een aantal andere yezelleverende planten, meestal met de toevoeging
van een tweede woord.
KAPAS OETAN (MAL.). Zie HIBISCUS ABELMOSCHUS.
KAPATIAN of KtPATIAN. Een der vijf afdeelingen of golongan, waarin adel, ambtenaren
en geestelijkheid in de V orstenlanden verdeeld
worden (zie bij DJOKJAKARTA); elder § op
Java : wijk waar de patih en andere inlandsche
ambtenaren gevestigd zijn.
KAPAUER. Landschap in West Nieuw-Guinea, waarin de afdeelingshoofdplaats Fak-Fak
gelegen is.
KAPITEIN (der Chineezen). Zie BESTUUR
en KAPTHAY.
KAPOEAS. Groote rivier aan de Westkust van
Borneo. Zie BORNEO, IV B. blz. 361.
KAPOEAS (BOVEN). Onderafdeeling der afd.
Sintang, res. W. Afd. Borneo met hoofdplaats
Poetoes Sibau.
KAPOEAS MOEROENG. Rivier op Borneo's
Zuidkust. Zie BORNEO, IV D.
KAPOEK. MAL., JAV., SOEND., Boomwol
van de vrucht van Eriodendron anfractuosum
DC. (Bombax pentandra L.) uit de familie der
Malvaceae. De Indische 'kapok- of randoeboom
is afkomstig van tropisch Amerika, doch is in
tropisch Azie en Afrika veel in cultuur en ook

verwilderd aanwezig. Met den recht opgaanden
stam, eenige lagen van horizontaal uitstaande, weinig verdeelde lange takken on do ijle
bebladering, met handvormig 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 be
vestiging van telegraaf- of telefoondraden.
De lange doosvruchten springen bij rijpheid in
vijf kleppen open en blijken dan opgevuld met
eene witte zijdeachtige wol, die die rondo zaadjes
(waaruit 20 % vette olio verkregen kan worden) geheel omhult. Deze wol geeft aan den kapokboom zijn waarde als cultuurplant. Zij is
ongeschikt om onvermengd gesponnen to worden,
maar kan met andere vezelstoffen vermengd
worden om de hoeveelheid draad to vermeerderen. Verder is zij door hare stijfheid en elasticiteit bijzonder bruikbaar voor het opvullen van
kussens en matrassen, daar kapok in het gebruik
niet samenpakt, zooals katoen doet. In den handel heet doze kapok ook wel plantenwol of boomwol, silk c ott o n, é dredon vegetal,
Pflanzendunen. Zie ook BOMBAX
MALABARICUM.
Men vindt den kapokboom in onzen Indischen
Archipel op zeer groote schaal op Java aangeplant en wel voornamelijk in de residentien Preanger- Regentschappen, 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 vole landbouwondernemingen wordt kapok als winstgevende bijcultuur gedreven. Op de Buitenbezittingen zijn het voornamelijk Palembang, de
oevergebieden van de Moesirivier in de residentie
Palembang, voorts de residentien Wester-afdeeling en Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo,
de afd. Gorontalo der residentio Menado, de
eilanden Nias, Saleier, Boeton en verschillende
Moluksche oil., waar men den kapokboom aanplant.
Nagenoeg het geheele product der Buitenbezittingen en veel van het op Java verkregene
wordt ter plaatsse verbruikt, terwijl Java bovendien zeer veel kapok uitvoert. Het Javaproduct
is, wat kwaliteit aangaat, het meest to verkiezen,
terwijl ook wat kwantiteit aangaat do Java-kapok in den wereldhandel bovenaan staat. De
uitvoer vandaar bedroeg in de jaren 1910 tot
1917 respect. 8,325,000, 9.906.000, 10.235.000,
9.017.131, 9.352.721, 10.864.000, 9.338.000 en
11.702.000 K.G..
Bij de zuivering, die in do meeste gevallen in
de nabijheid der productieplaats geschiedt, wordt
als waardevol bijproduct het zaad, de kapokpitten, gewonnen, die een belangrijk handelsartikel
uitmaken. Op Java wordt dat zaad als grondstof
voor oliebereiding gebezigd, terwijl de daarbij
overblijvende perskoek, do kapokboengkil, een
uitstekende meststof oplevert.
KAPOER BAROES. (MAL.). In de Inl. geneeskunde de gewone kamfer (van Cinnamomura
Camphora Nees). De echte Baroskamfer (Borneoof Sumatrakamfer) is afkomstig van Dryobalanops aromatica Gaertn., een prachtigen woudreus uit de familie der Dipterocarpaceae. Doze
stof wordt niet, evenals de gewone kamfer, door
distillatie gewonnen, doch bevindt zich reeds
gekristalliseerd in de holten van oude boomen.
De Chineezen betalen voor Baroskamfer, die
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bij hen een gezocht geneesmiddel en kostbare
lijkenbalsem is, hooge prijzen. Ook wordt
de eigenaardige geur van Oost-Indischen inkt
door baroskamfer aangebracht. Baroskamfer bestaat uit borneol en wel uit den "'eats
draaienden vorm. Zij is wit, glanst als paarlmoer
en smelt bij 207 ° C. De uitvoer van Baroskamfer uit Singkel en Baros bedraagt ongeveer
f 50.000 per jaar. Zie ook KAMFER.
KAPOK. Zie KAPOEK.
KAPTHAI. Benaming van de hoof den der
vroeger op Borneo's Westkust bestaan hebbende
Chineesche kongsi's. Het woord is een verbastering van het Maleische „kapitan toewa", waarmede de Maleiers de opperhoofden der kongsi's
betitelden. Zie verder onder KONGSI.
KARAENG (KRAENG). Titel van Makasaarsche vorsten en regenten.
KARAENG LOWE, een eenigszins ouderwetsche Makassaarsche titel, beteekent „groote
heer" en is de benaming, onder welke op verschillende plaatsen van Zuid-Celebes geesten worden
vereerd, die alien hetzelfde karakter dragen.
Zoo goed als ieder dorp heeft een huisje waarin
de K.L. wordt vereerd en een priesteres, die
daarbij haar diensten bewijst. Te Gantarang
Keke bij Bonthain wordt elk jaar met voile maan
na het eindigen der vasten een groot KaraengLowefeest gevierd.
KARAMA - RIVIER. Rivier in het Z. van Mamoedjoe. Zie CELEBES b. Midden Celebes.
KARANG beteekent in verschillende talen van
den Arch. kalksteen; in het bijz. ook koraalkalk.
KARANG. De hoogste berg der residentie Bantam, 1778 M., ten Z.O. van den Danoe.
KARANGANJAR. Regentschap en contrOle
afd. (met gelijkn. hoofdplaats) van de afd.
Keboemen, res. Kedoe. De contrOleafd. is verdeeld in vijf distr.: Kaanganjar, Gombong, R A,wAkele, Pedjagoan en Poering en is bekend door
de in het Zuiden voorkomende vogelnestklippen
(zie dat woord) van Karangbolong.
KARANGANTOE. Havenplaats aan de baai
van Bantam; ligt aan de als bandjirkanaal dienende gekanaliseerde monding van de Bantamrivier en heeft het verkeer van het oude Bantam
geheel tot zich getrokken als voorhaven van
Serang en achterland. Dicht bij de spoorhalte
vindt men de ruine van het fort Speelwijk en de
overblijfselen der hoofdplaats van het voormalige
Bantamsche rijk (zie onder BANTAM (hoofdpl.).
KARANGASEM. Een der Gouvernementslandschappen op Bali, namens het Gouvernement en
onder de leiding van een Controleur door een stedehouder bestuurd; het maakt thans een onderafd. der afd. Zuid-Bali uit. Tusschen 1849 en 1894
was het een onderhoorigheid van het Balische
rijk op Lombok; men treft in Karang Asem nog
een vrij uitgebreide kolonie Sasakkers uit Lombok aan. Afwijkende van de gewone Bailers 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 van
het eiland in en wordt aan de Westzijde door
Bangli, Kloengkoeng en Boeleleng ingesloten. In
het Noorden verheft zich de Goenoeng Agoeng
of „Piek van Bali" (3200 M.), die naar alle kanten
zijn vertakkingen uitzendt en tot op een aanzienlijke hoogte met dicht geboomte bedekt is.
De bodem is voor het overgroote deel steenachtig
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en leent zich daardoor minder dan elders op het
eiland voor de rijst- en koffiecultuur. Daarentegen
is het hier het vruchtenland bij uitnemendheid.
Kokos- en lontarpalmen komen in groote hoeveel.
held voor. De voornaamste plaatsen zijn: Karangas6m, de hoofdplaats, op eenigen afstand van -de
kust, aan den Zuidelijken voet van den Goenoeng
Skaja (1300 M.); Oedioeng, de havenplaats van
Karang Asem; Padang, in den Z.O.-lijken uithoek van het landschap aan de kust gelegen, waar
een belangrijke handel wordt gedreven; Tjoelik,
aan de N.O.kust. Zie ook BALI.
KARANGBOLONG
uitgeholde kalksteen,
kalksteengrot). Vroegere naam van het onder.
district Rawitkele in het regentschap Karangan-'
jar, afdeeling Keboemeil, residentie Kedoe. Ook
benaming van den op zichzelf staanden berg
aan de Zuidkust in genoemd district, waarin de`
holen der eetbare vogelnesten voorkomen. (Zie
VOGELNESTEN) en van de N.O. punt van
Noesa Kambangan) (zie KAMBANGAN). •
KARBOUW is de tamme buffel van den Indi
schen Archipel. De buffels, het geslacht Bubalus
(=--- buffelus) van de familie der Runderen, hebben
een Breeden snoet, een staart met eindkwast, een
dunbehaard lichaam, en horens, die aan de basis ,
indorsehkgzjn.Odreilk
runderen zijn zij het minst gespecialiseerd en
staan zij het naast tot de antilopen. De buffel
(Bo8 bubalu8 L.) komt op het wasteland van Azie ,
nogihetwldvr,nIischeApl
alleen getemd of verwilderd. De Karbouw (mAL.
karbau, karbo; JAY. (LAAG-) kebo, (aooa-) maes4; SOEND. moending;) wordt ook wel als een
zelfstandigb 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. boele). 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 leyen in het warme, moerassige laagland, is hij zeer
geschikt om in vochtige, tropische streken voor
den landbouw to worden gebruikt. Het vleesch
wordt door den mensch genuttigd, van de huid
wordt leer vervaardigd en de horens worden voor
snijwerk gebruikt. In sommige streken (Palembang, Celebes) wordt wel boter van karbouwenmelk gemaakt (Zie ook ANOEANG).
KARBOUWENGAT. Een der grootste on
schoonste ravijnen op Sumatra, gelegen in de res.
Sum. W.-kust in de onmiddellijke nabijheid van.
Fort de Kock, van welke plaats langs den Hospitaalweg veelal de tocht naar het Karbouwengat
wordt ondernomen. Het geheel is zeer indrukwekkend en wordt tot de mooiste gedeelten van der
schitterende Padangsche Bovenlanden gerekend.
Door de kloof slingert zich onophoudelijk tusschen talrijke sawahs door de Si Anok, die den
bovenloop van de Masang (zie aldaar) vormt
en op den Singgalang ontspringt.
KARDAMOENGGOE. Onder den naam Kardamoenggoe, kapoelaga of kapol verstaat men dezaden van verschillende planten uit de familie der
Zingiberaceae, waarvan de doosvruchten een aromatischen smaak bezitten. In de meeste gevallen
echter verstaat men onder den naam van kardamoenggoe de uit Bombay aangevoerde vruchtjes
van Alettaria cardamomum.
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SOEND.). Zie FICUS ELASTI'CARET
CA en CAOUTCHOUC.
KAREUMBI-KARENDJENG. Vulkaan in
N.0.-Preanger bestaande uit een ouden, sterk

verbrokkelden romp met een fraaien jongen
kegel, den Karendjeng (1710 M.) in den vroegeren
krater.
KARIMATA (STRAAT) tusschen het lage,
zwaar begroeide Z.W. gedeelte van Borneo en het
heuvelachtige Billiton met de daar be0. gelegen
zandige Momparangeilanden.
KARIMATA-EILANDEN. Ongeveer 60 in getal, liggen deze eilanden op geringen afstand van
Borneo's Westkust. Zij waken een onderdeel uit
van het landschap Soekadana, ressorteerende onder de res. Borneo's W.-afdeeling. Zij zijn grootendeels onbewoond en over het algemeen vruchtbaar. Het voornaamste eiland is Groot-Karimata
met de kampong Padang; de bevolking houdt
zich bezig met de vischvangst.
KARIMOEN (KARIMON). Afd. van de res.
Riouw en Ond., bestaande uit de grootere eilanden Koendoer, Karimoen-besar, Belat, Boeroe,
Soegi en Tjombol en de daaromheen of daartusschen gelegen kleinere eilanden, zoomede het zich
op den vasten wal van Sumatra bevindende district KATEMAN, (zie aldaar). De meeste dozer
eilanden zijn heuvel- en bergachtig; verseheidene
zijn ook geheel of voor een deel vlak.
De bodem bestaat uit graniet, nand en kleiaarde,
is over het algemeen vruchtbaar, en zou een weelderige boschbedekking dragon, ware niet voor het
grootste gedeelte het woud voor de bijl van den
landbouwer gevallen. De standpl. van den controleur is Tandjoeng-Balei, een welvarende plaats
net groote huizen der Chineezen; andere plaatsen, die tot de belangrijkste der afd. behooren,
zijn Tandjoeng Batoe, Sawang, beide regelmatig
aangelegde Chineesche nederzettingen, en Moro
of Penjoe op het eiland Soegi. Bij kampong Pedas aan de Noordkust van Karimoen is een rots
voorzien van een inscriptie met Nagari-letters
(Not. Bat. Gen. XXV. bl. 151).
De bevolking der afdeeling telde in 1916 een
2^0-tal Europeanen, 4300 Chineezen, 18 Klingaleezen, een 50-tal Arabieren, ruim 16.000 Maleiers en
een 500-tal andere Inlanders van den Archipel.
Hoezeer de inlandsche bevolking ,dank zij het
aantal vrouwen, veel sterker is dan de Chineesche
is toch deze archipel veel meer een Chineesch dan
een Maleisch land to noemen. In het binnenland
der grootere eilanden zijn slechts Chineezen gevestigd, die er landbouwondernemingen drijven.
De landbouw bepaalt zich tot de gam sir-,
peper, klapper- en sagoecultuur. her en daar
houden de Chineezen zich bezig met vissci en,
maar in hoofdzaak is dit het bedrijf van Maleiers.
Tot de bevolking behooren ook de „Orang Laoet", zie 61daar en bij RIOUW EN 0 NDERHOORIGHEDEN.

KARIMOENDJAWA-EILANDEN.Controleafd,
van de afd. en van het regentschap Japara der
res. Semarang, bestaande uit een groep van 27
eilandjes, gelegen in de Java-zee, ten N.N.W. van
Japara ; tusschen 110° en 110 3/ 4 ° O.L. en tusschen
5 1 /2 ° en 6° Z.B. De eilanden hebben eon oppervlakte van 53 K.M 2 . on hadden in 1915 een bevolking
van j 1050 zielen, waaronder 1 Europeaan, den.
gezaghebber. Het grootste en het eenige bewoonde eiland is Groot-Karimoen. Een klein gedeelte
'van het hoofdeiland is bebouwd, van de overige

eilanden zijn een 24-tal geheel ontgonnen. De

bevolking plant klappers en allerlei tuin- en veldgewassen en houdt zich overigens bezig met de
visch-, karat- en tripangvangst. Een eigenaardigheid is dat op de meeste eilanden de klappercultuur een hooge vlucht heeft genomen, terwijl op
het hoofdeiland geen klapperboom wil groeien.
Een groote uitvoer van copra heeft plaats naar
Semarang. Het hoofddorp op Groot-Karimoen is
netjes aangelegd, de bevolking is er zeer welvarend, maar de gezondheidstoestand laat tengevolge van malaria veel to wenschen over. De

bevolking bestaat uit een mengsel van Javanen,
Maleiers, Boegineezen, Madoereezen enz. Er zijn
enkele Chineesche handelaren gevestigd. Drie
eilanden, Mentegan, Boeroeng en Goendoel worden bewoond door zeevogels, men vindt daar in 't
geheel geen plantengroei. De most wordt naar
Java uitgevoerd. Vroeger waren de Kari moendjawa-eilanden een verzamelplaats voor zeeroovers,
KARO-BATAKS. Zie BATAKS en BATAKLANDEN.
KARO-RANDGEBERGTE. Een andesiet gebergte op Sumatra, dat de Karo-hoogvlakte ten
Noorden van het Toba-meer in het N.O. afsluit.
KAROLANDEN (DE). Naam eener onderafd.
van de afd. Simeloengoen en de Karolanden,
hoofdplaats Kaban Djahe (zie aldaar), gelegen in
het Gouv. 0.-kust van Sumatra, ten N. van het
Toba-meer. De oppervl. der onderafd. „de Karolanden "bedraagt ± 3000 K.M. 2, het aantal inw.
64.000, allen behoorende tot de Karo-Bataks.
Het grootste deel wordt ingenomen door de 30 11
40 K.M. breede Karo-hoogvlakte, die in het N.
wordt afgesloten door het Van Heutszgebergte
(zie aldaar) en het Karo-randgebergte, in het Z.
door het Wilhelmina-gebergte (zie aldaar). Eindelooze alang-alang-velden geven de boomlooze
streak een doodsch aanzien, doch de bodems van
de diepe ravijnen, welke de rivieren zich uitgeslepen hebben in do 4 a 500 M. dikke puimsteentuflagen, zijn meest bedekt met sawahs.
Tot voor korten tijd lieten de veiligheid en de
welvaart op de hoogvlakte alles to wenschen over,
thans is hierin verbetering gekomen. De aanleg
van vele wegen heeft hiertoe bijgedragen, terwijl
ook 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 Berastagi en Kaban Djahe, een aanvang gemaakt
met den verbouw van aardappels, on thans is er
bijna bij elke kampong een aardappolakkertje,
zoodat in 1914 de uitvoer gemiddeld 3000 pikol
per maand bedroeg. Het koele klimaat maakt de
hoogvlakte bovendien geschikt voor tal van andere Europeesche groenten. Zie ook OOSTKUST
VAN SUMATRA (veeteelt) en verder BATAKLANDEN, BATAKS.
KARPERACHTIGEN ( Cyprinidae). Zoetwatervisschen met de Vallen (Siluridae) tot de (Mariophysen behoorend, in den Archipel alleen v oorkomend op de groote Soenda-eilanden (met de tusschenliggende eilanden) en in enkele soorten op
Bali, Lombok en Soembawa. Voornaamste soorten zijn: de karper (Cyprinus carpio L.), wordt in
West-Java veel in vischvijvers gekweekt, BATAV.
MAL. Tambra, JAV. tombra, on een varieteit : Tambra mas, welke naam ook aan de eveneens ge-
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kweekte goudvisch (Carassiu8 auratu8 L.) wordt
gegeven, die eater veelal ikan mas (JA.v. iwak
Inas, WEND. laoek emas) wordt genoemd. Tambra worden ook genoemd de soorten barbeelen
van het geslicht Labeobarbu8, die eveneens veel
gekweekt worden en een aanzienlijke lengte, tot 1
M. toe, kunnen bereiken. Hampal (soil/no.) heet
de barbeelsoort Hampala macrolepidota C. V.,
die veel gegeten wordt. Lawak (JAv.) en Lalawak (soEND.) is de naam voor sommige Cyclocheilichthy8- en Puntiu,s-soorten. Kleine en dikwijis zeer fraai geteekende karperachtigen zijn
de Basbora-soorten, siSloewang, SOEND.:
parai, waarbij de zijde-linie langs de onderste
helft van den staart loopt.
KARTASOERA. De vroegere zetel der Soesoehoenans van Soerakarta, op ruim 10 K.M. afstand ten Westen van Soerakarta aan de tramlijn
Soerakarta— Boj gall gelegen. Om dezelfde reden,
die in 1681 Amangkoe Rat I genoopt had den
ouden rijkszetel Mataram to verwisselen voor
Kartasoera, nl. bijgeloovige vrees dat een plaats,
waar zijn voorganger zooveel tegenspoed had
ondervonden, ook voor hem noodlottig zou worden, verliet Pakoe Boewono II in 1743 Kartasoera en vestigde hij zich te Solo, dat den naam
van Soerakarta verkreeg. Thans is Kartasoera
nog de standplaats van het districtshoofd van
Kartasoera. Binnen de ruimte van den voormaligen kraton vindt men nog een aantal graven uit
het huis der Soesoehoenans.
KARTAWINATA (RADEN RANGGA), later
geheeten Raden Aria Soeria Natalegawa. Geb.
omstreeks 1846. Zoon van Raden Hadji Mohamad Moesa (zie op dien naam). Evenals zijn vader
gaf hij met steun van de Indische regeering tal
van geschriften uit, ten behoove ook van het Inlandsch onderwijs. Hij overl. in 1906.
KARTINI (RADEN ADJENG). Dochter van
den voormaligen Regent van Japara, Raden Mas
Adipati Aria S &sraningrat, geb. te Majong, afd.
Japara 'ler res. Semarang, in 1879, overl. te
Rembang, vijf dagen na de geboorte van eon
zoontje, in 1904, als echtgenoote van den sedert
ook gestorven Regent van Rembang, Radon
Adipati Aria Dj itj ahadiningrat.
Nauwelijks 25 jaren oud toen zij stierf, had
Loch haar leven groote beteekenis voor den vooruitgang van haar yolk. Wat haar bedoelingen
waren blijkt wel het best uit de gedeelten van hare
brieven, in 1911 in het licht gegeven door Mr. J.
H. Abendanon onder den titel „Door duisternis tot licht", welk e woorden ten voile weergeven
wat haar leven is geweest. Deze brieven waren de
weerspiegeling van haar gemoed en wekten niet
alleen een gevoel van diepe bewondering, maar
ook een levendige belangstelling voor de ontwikkeling van de meisjes, behoorende tot de inheemsche bevolking van Ned.-Indie. Zoo kwam men
tot de oprichting van de naar Radon Adjeng Kartini genoemde scholen. In breeden kring eert men
de nagedachtenis van doze begaafde, to jeugdig
ontslapen Javaansche vrouw, die zich tot levensdoel had gesteld het scheppen van een gelukkiger
toekomst voor hare vrouwelijke landgenooten.
KARTINI-FONDS. (tie vorig art.) Dit fonds,
welks statuten zijn goedgekeurd bij Kon. besluit
van 2 Sept. 1913 no. 47 is gevestigd te 's-Grav enhage en stelt zich ten doel: de bevordering van
het totstandkomen en instandhouden van scholen ten behoeve van meisjes, behoorende tot de
BEKN. ENCYCL. V. N. -I.
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inheemsche bevolking van Ned. Indie". Hoofdbeginselen zijn: eerbiediging van de godsdienstige
gevoelens der leerlingen en toelating van leerlingen zonder onderscheid van godsdienstige ge.
zindheid. De algemeene strekking der scholen ie
om de leerlingen to vormen tot degelijke huis.
vrouwen en moeders, zonder haar ongesehikt
to maken voor het inheemsch huisgezin. Kartinischolen op dozen grondslag voorloopig voor
lager onderwijs — bestaan thans rdieds to Semarang, Madioen, Malang, Batavia, Cheribon, Buitenzorg, Soerabaja en goerakartEi. De Kartinischolen genieten subsidie van het Gouvernernent.
KASA (KASSA). Zelfbesturend landschap in
het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden,
behoorende tot het voormalige bondgenootschap
Masenrempoeloe (Zie aid.), groot ongevee• 170
K.M.Z. De voornaamste rivier is de Salo = Rivier) Kasa (een tak van de Sadang), die uit het
hooge gebergte van Toradja ontspringt. Het terrein is zwaar bergachtig. De bevolking, op ongev.
1500 zielen geschat, is van Boegineeschen oorsprong, lichamelijk good ontwikkeld dock lui en
arm, en verdeeld in vrijen on slaven. De landbouw bestaat vooral in de teelt van mais, oebi on
andere aardvruchten; slechts weinig rijst wordt
er verbouwd.
KASBEHEER. De in Nederlandsch-Indie van
overbeidswege ingestelde kassen zijn te onderscheiden in: 1. Landkassen, 2. Locale kassen,
3. Inlandsche gemeentekassen, 4. Landschapskassen.
L a n d s k a s s e n. In alle hoofdplaatsen van
gewesten (die altijd ook hoofdplaatsen van afdeelingen zijn) en in de meeste hoofdplaatsen van afdeelingen zijn landskassen gevestigd. Hun ressort
omvat als regel de afdeeling in welker hoofdplaats
zij gevestigd zijn.
Het algemeen beheer over de landskassen
wordt gevoerd door den Directeur van Financien.
Elke kas (behalve die to Batavia, welke onder het
rechtstreeks toezicht van den Directeur staat)
wordt, onder toezicht van het Hoofd van gewestelijk bestuur, 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
afzonderlijk ambtenaar, is de functie van algemeen ontvanger daar als bijbetrekking opgedragen aan andere ambtenaren.
In de functie van den algemeenen ontvanger
zijn vereenigd de beide function, die in Nederland
onderscheidenlijk aan de rijksbetaalrneesters en
de rijksontvangers zijn opgedragen, nl. die van
uitbetaling van vorderingen op den Lande en die
van ontvangst der vorderingen van den Lande.
Het geregelde toezicht op het beheer van den
ontvanger geschiedt : 1°. door het Departement
van Financier', en 2°. plaatselijk, door de Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur en de
Inspecteurs van Financier'.
Locale k a s s e n. Elk gebiedsdeel met
eigen geldrniddelen (gemeente, gewest, cultuurgebied (zie DECENTRALISATIE) heeft een kas,
welke wordt aangeduid met den algemeenen
naam „locale kas" en gevestigd is onderscheidenlij k in de gemeente, op de hoofdplaats van het gewest en op die van het cultuurgebied, waarvoor
zij is ingesteld. De op die plaatsen beseheiden
algemeene ontvanger is belast met het beheer van
de locale kas, behalve in de gemeente Meester15
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Cornelis. De wijze van boekhouding wordt door
den localen raad geregeld. De kashouder is rekenplichtig aan den localen raad.
Inlandsche gemeentekassen.De
inlandsche samenleving zelf had gemeentekassen
haast uitsluitend weten te ontwikkelen op Bali en
Lombok, waar men dorpskassen, buurtkassen
(bandjarkassen) en waterschapskassen (soebakkassen) vond en vindt, met inheemsehe regels
voor het beheer.
Landschapskassen. Sedert eenigejaren zijn in nagenoeg alle zelfbesturende landschappen op de Buitenbezittingen uit een deal,
later uit het geheel der aan het zelfbestuur toegestane inkomsten landschapskassen gevormd,
waaruit onder toezicht van het binnenlandsch
bestuur verschillende uitgaven in het belang van
land en yolk en restituties aan den lande wordengedaan. De regeling van het beheer dier kassen is tot
dusver overgelaten aan het gewestelijk bestuur in
overleg met het zelfbestuur en' zij kan due voor
elke kas verschillend zijn. De nog niet in werking
getreden zelfbestuurs-ordonnantie 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 vastgesteld.

KASINTOE. Zie HOENDERS.
KASIROETA of TAWALI of GROOT TAWALI
oudtijds SIGARA. Eiland van de Batjan-groep
behoorende tot het Sultanaat Batjan (residentie
Ternate en Onderh.). Het is gelegen ten W. van
het N.-lijke schiereiland van Batjan en daarvan
gescheiden door straat Sembaki. Het Z.-lijke,
nauwere gedeelte dezer straat heet straat Herberg. Dit eiland, in vroegeren tijd do zetel van den
sultan, heeft thans geenvaste bewoners ; het wordt
enkel bezocht door damarhalers en visschers.
KASOEMBA (soEND.). KASOEMBA (JAN.). Zie
CARTHAMUS en BIXA.

KASTANJE (JAVAANSCHE).ZieCASTANEA.
KASTEEL VAN BATAVIA. Zie BATAVIA en
KOTA INTtN.

KASTEEL-RIVIER. Rivier in Zuid NieuwGuinea. Zij valt in zee ten 0. van Kaap Steenboom op ongeveer 135° 36' O.L.
KASTOBO. Naam van een bergmeer, voorkomende op bet eiland Bawean. (Zie aldaar).
KASTOERI JAV. voor HIBISCUS ABELMOSCHUS ; levort z.g. muskuszaad. Kajoe
Kastoeri is het reukhout van Juniperus excelsa.
KASUARIS. De kasuarissen (Casuarius) zijn
groote zwarte, in de jeugd bruine, tot vliegen ongeschikte vogels, die op Ceram, de Aroe-eilanden,
Nieuw-Guinea en omliggende eilanden, en in
Australia voork omen.
KAT, VLIEGENDE. Zie MAKI, VLIEGENDE.
KATAPANG of KETAPANG

(MAL. JAV., SOEND.

Zie TERMINALIA CATAPPA.
echter is het woord Katela alKAI Milk
gemeen gebruikelijk geworden). Zie IPOMOEA.
KATELA (met verschillende samenstellingen)
zie MANIHOT en OEBI DJAWA.
KATEMAN. Landschapje aan de Oostkust van
Sumatra, te voren onderdeel van het voormalig
Sultanaat Lingga-Riouw, thans een distr. der afd.
Karimoen, res. Riouw en Ond. (zie KARIMOEN).
Het gebied der Katemanrivier is, evenals de
geheele 0.-kust van Sumatra, grootendeels laag
land, met bosschen bedekt. Dieper landwaarts in
MAD. MAK.).

bevinden zich echter hoogere terreinen, waar olifanten voork omen. De voornaamste plaatsen zijn
Kateman, standplaats van het onderdistrictshoofd, en Soengei Goentoeng, alwaar een douanekantoor gevestigd is. De belank,,rijkste uitvoerartikelen zijn sago, boschproducten en timmerhout.
KATE -3 (JAV.). Zie CARICA.

KATIMOEN, KETIMOEN of TIMOEN (MAL.,
JAV.). Zie CUCUMIS SATIVUS.
KATINGAN of MtNDAWAL. Belangrijkste
rivier aan de Zuidkust van Borneo in Sampit. Zie
BORNEO, IV D.
KATINGOLA. Zie ATINGGOLA. (Atingola).
KATITIRAN
Zie DUIF en T1KOEK OER.
KATJANG (MAL., JAV., SOEND., BAL.). Naam
voor verschillende peulendragende planten ( boon.soorten), van de familie der Leguminosae-Papilionatae. Zie volgend art.

KATJANG TANAH, K. TJINA, K. GORENG,
K. DJAWA (MAL.), KATJANG PENDEM, K. TJINA (JAv.). Arachis hypogaea., fam. LegtIminosae, onder-familie

Papilionaceae. Aardnoot of
Curacaosche amandel. Eenjarig gewas uit Z.Amerika, merkwaardig omdat de vruchten zich
onder den grond ontwikkelen; thans overal tusschen de keerkringen gekweekt. In NederlandschIndie worden van dit gewas verschillende varieteiten gekweekt, die tot drie groepen kunnen worden teruggebracht en wel :
1. de op Java van oudsher bekende katjang tanab of katjang tjina, in de Preanger met den
naam van soesoek Ode of soesoek boner bestempeld. Deze heeft een groeitijd van 6 tot 7 maanden; 2. de katjang broel of djebroel, katjang keentoel, waarvan de groeitijd slechts 4 maanden
duurt. 3. de katjang Holle of katjang Waspada,
die destijds door K. F. Holle is ingevoerd. De
groeitijd van doze varieteit is ongeveer 3 maanden, de opbrengst zeer bevredigend. Op de Europeesche markt kan de Java-aardnoot niet met de)
Afrikaansche concurreeren, die een hooger oliegehalte bezit; niettemin wordt er vrij veel van
uitgevoerd, hoewel verreweg het grootste deal 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 voedingsmiddel of snoeperij in groote hoeveelheden
verorberd. Verder slaat men olie uit de rijpe zaden, hoewel deze tak van nijverheid aanzienlijk
in belangrijkheid is verminderd sinds allerwege
petroleum in den kleinhandel verkrijgbaar is gesteld. De uitgeperste kook van de katjang wordt
als meststof gebruikt, die vooral vroeger onder
den naam boengkil bij de suikerrietcultuur
veel toepassing vond. Ook wordt de perskoek, na
aan een working van bijzondere schimmels to zijn
onderworpen, onder den naam „ontjom" en
„bongkrek" als toespijs bij de rijst genuttigd.
De uitvoer van Arachides bedroeg in 1914 uit
den geheelen Archipel 17.628.727 K.G. in 1917:
10.859.725 K.G. De uitvoer van katjangolie, die
voorheen van eenig belang was, is nu van goon
beteekenis meer. Zie verder AARDNOTENOLIE.
KATJAPI. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.

KATJOEBOENG, KETJOEBOENG (MAL., JAV.}
KOETJOEBOENG (soEND.). Zie DATURA.
KATOEMBAR of KETOEMBAR (MAL., JAV.).
Zie CORIANDRUM.
KATOEN. Katoen bestaat nit de zaadharon

KATOEN
van verschlilende plantensoorten uit het geslacht
Gossypium, familie der Malvaceae of heesterachtige gewassen. Deels zijn dit eenjarige struiken
van — 14 M. hoogte (G. herbaceum, G. Indicum),
deels overblijvende heesters van 2-3 M. hoogte
deels
(G. Barbadense, G. hirtsutum, G. vitifolium),
boomen van 4-7 M. (G. arboreum). Ned. Indie
bezit in het algemeen niet de meest gunstige Jigging of het gunstigste klimaat voor de katoen,
ofschoon natuurlijk plaatselijk gunstige voorwaarden aanwezig kunnen zijn.
Het langst en best geslaagd is de katoe'nteelt
in de res. Palembang, waar de jaarlijksche productie zich nu reeds eene halve eeuw lang beweegt tusschen 30 a 40.000 pikols (in 1892 werden
naar Singapore uitgevoerd 39.000 pikols, ter
waarde van 3i ton gouds). De Gouv. ambtenaar
voor de katoencultuur heeft hier zijn werkkring.
Op Java wordt of werd katoen gewonnen in
bijna alle residenties, doch niet meer dan plaatselijk verbruikt werd voor het spinnen van eigen
garens. In den laatsten tijd is een groote combinatie bezig de katoencultuur in to voeren op Flore, en a ndere kleine Soenda-eil.
KATOENTJAR (soEND.). Zie CORIANDRUM.
KATTEN. (Felidae), Verreweg de meeste soorten, en die, welke in Ned.-Indie gevonden worden,
alle, behooren tot het geslacht Fells. Behalve
den tijger (zie ald.) en den panter (zie ald.) komen
Kier nog een aantal soorten van kleinere wilde
katten (tijgerkatten) voor. Zie ook HUISKAT.
KAUER (Kaoer). Afdeeling der res. Benkoelen.
In het N. wordt zij door de Se'randjangan gescheiden van do afdeeling Manna, in het Z. door
de Menoelak van do afdoeling Kro,6. Zij beslaat
een oppervlakte van 2359 K. M. 2 en telt 15.600
zielen. De hoofdplaats en zetel van den controleur is Bintoehan, met vrij goody reede, die echter
niet tegen den Zuidenwind beschermd is. Verdor
vermelden wij : do oude hoofdplaats Linau, Kepahiang, in eon vruchtbare vallei, Oeloe Danau en
Pematang Danau, tusschen welke plaatsen het
meer Oeloe Danau op eon hoogte van 855 M. ligt,
Oeloek Bandoeng, en de kustplaatsjes Bandar
agoeng en Batoe Lijang.
KAWAH. Naam, op Java gebruikelijk voor
plaatsen met verschijnselen van vulkanische
werkzaamheid: krater (soms berg met krater),
heete modderwellen, fumarolen, solfataren, enz.
KAWAJ XVI. Eon vroeger door ons gemeeniijk
als Meulaboh aangoduid landschap in de onderafd. Meulaboh, afd. W.-trust van Atjeh. Het omvat het stroomgebied van de Kroeeng Meureubo
en is in 1911 nog vergroot met het tot de voormalige federatie der Kawaj XII terekenenlandschap
Reunggeuet. Er wonen totaal f 6000 geregistreerde mannen, voor een goed deel, vooral aan de
Beneden-Meureub6, van Minangkabauschen bloede. Het landschap voert peper, copra en boschproducten uit. De bevolking wijdt zich hoofdzakelijk
aan do rijstcultuur, in de benedenstreken op moerassawahs, in de bovenstroken ook op geirrigeerde veldon. De veestapel bestaat geheel uit karbouwen.
KAWANG (MAL.). Zie HOPEA.
KAWANGKOAN. District der onderafdeeling
Amoerang, afd. Menado der residentie Menado,
staande onder een to districtshoofd met den titel
van Majoor. De voornaamste plaatsen zijn: Kawangkoan, Tondegesan, Tompasso, een der oudste negorijen in Amoerang; Tombasian atas en
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Lansot. Het district is bekend om
paar.
den. Hoofdmiddel van bestaan der bevolking
is de maisbouw.

KAWEXI, KOEWENI, KWENI (JAY., SO ND.).,
Zie MANGIFERA ODORATA.
KAWI. Van dezen, op de grens van Pasoeroean
on Ki diri gelegen vulkaan zijn geen erupties be
kend. Hij grenst ten W. aan de Kloet, ten N. en
N.O. aan Wills (Darawati), AndjasmarA, en Ar.
djoenit, zoodat de mantel zich alleen naar 0. err
Z. vrij heeft kunnen ontwikkelen. Het topgedeel.
to bestaat uit Brie, ten deele bewaard gebleven
kraterranden, die in een rechte lijn liggen, welke
van NW. naar Z.O. is gericht. De middelste is do
kleinste, waarschijnlijk de jongste en tevens de
best bewaarde, de Boetak (2868 M.), die een
vlakte (11,11-1,rit,) met Hindoeruinen omsluit. De
N.-lijkste is de eigenlijke Kawi (2651 M.), de
Z.-lijkste (2580 M.) wordt Pitrang genoemd.
KAWI. Gewoonlijk wordt hiermede het Oudjavaansch aangeduid, hoewel do Javanen onder
Kawi ook wel dichterlijke taal verstaan. Eigenlijk
beteekent base kawi dichtertaal, doch ook het
Oudjavaansche proza wordt Kawi genoemd.
Van waarde zijn de uitgaven van eenige Oudjavaansche gedichten door Friederich in de Verh.
Bat. Gen. XXII —XXIV, doch de eigenlijke
beoefening van het Kawi begint met Prof. Kern's
Kawi-studien (1871), een uitgave met vertaling
en zeer belangrijke aanteekeningen van de beide
eerste zangen van den Arjunawiwaha, en met zijn
work „Oudjavaansch leerdicht over versbouw"
(1875), waarin do Wrttascomva uitgegeven, vertaald on toegelicht wordt. Over de verhouding
van het Oud- tot het Middel-Javaansch vergelijke men het artikel OUD- EN MIDDEL-JAVAANSCH.
KAWOENG (SOEND.). Zie ARENGA SACCHARIFERA.
KEBAJAN, KABAJAN (Jew., SOEND.). Dorpsbode. Zie DESA.
KEBANJAR. Zio KWANJAR.
KEBOEIVIEN. Afd. van de res. lciidoe, be‘staande uit de regentschappen Knoemen en
Karanganjar. De afdeelingshoofdplaats van
gelijken naam is tevens standplaats van eon Regent en van een Controleur. De afdeeling heeft
een oppervlakte van 1282 K. M. 2 en telt 802 desa's.
Op ultimo 1905 bedroeg het zielental: ongeveer
400 Europ., 1900 Chin , 5 Arab. en 670.000 Inl.
KEDATON PLERRI). Thans een desa in het
district Djedj6iran, regentschap Bantoel, •res.
Djokjakarta, waar ook eon suikerfabriek van
dien naam ligt. In haar nabijheid heeft eens do
Kraton van den sultan van Djokjakarta, Amangkoerat I (1646-1677) gestaan. Zijn wader, sultan Ageng (1613-1646) heeft, volgens de overlevering, in do Opakrivier di© hangs bovengenoemde desa stroomt en daar vrij breed, doch
zeer ondiep is, een overlaat, (plered) laten maken. Door het daardoor opgestuwde water
ontstond een meertje, waarop. de Sultan kon
spelevaren. Hij had in de buurt ervan zijn buitenverblijf KertA; zijn eigenlijke Kraton was
teen nog Koetagede (zie KtRTA on KOTTA
G]DE). Zeer veel bakst . eenen zijn gebruikt, om
de suikerfabriek Keidaton Plered to bouwen;
tegenwoordig zijn de fundamenten van den
Kraton met moeite terug to vinden.
mAL.). Zie GLYCINE.
KEDELE,
KEDIRI. Residentie van Midden-Java, vroe
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ger met Madioen de Oostelijke Mantjamegara,
uitmakende, welke bij het einde van den Javaoorlog in 1830 door de Javaansche Vorsten aan
Nederland werden afgestaan. Dit gewest heeft
een oppervlakte van 7000 K.M. 2 en had ultimo
1905 een bevolking van E 1.775.000 zielen, waaronder ± 3000 Europeanen, bijna 13000 Chineezen, en enkele andere Vreemde Oosterlingen (geen
Arabieren). De dichtheid der bevolking was op
het eind van 1903: 253 inwoners per K.M. 2.
(Volgens een globale telling bedroeg het aantal
inw. ult 1917: totaal ± 2,151.000, wat rvan
3900 Eur. en ruim 15.000 Vr. Oosterl.) De
residentie wordt begrensd ten N. door Rembang
en Soerabaja, ten W. door Madioen, ten Z. door
den Indischen Oceaan en ten 0. door Pasoeroean.
Kediri wordt gevormd door de vruchtbare
vallei van de Brantas, welke ten W. zich langzaam verheft tot het Wilisgebergte, ten 0. tot den
Kloet en den Kawi, terwijl de Goenoeng Kendeng
in het N. en do Goenoeng Kidoel in het Z. steil
uit de vlakte verrijzen, vooral de laatste. De
Brantas (zie JAVA), loopt door het geheele
gewest, dat met uitzondering van het Noordelijkste en Zuidwestelijkste gedeelte zeer vruchtbaar is en tal van landbouwproducten oplevert.
De landbouw verkeert er in gunstige conditie.
Behalve padi, djagoeng, cassave, kedele, tabak
en katjang, slagen er suikerriet en indigo bij
uitstek. De Europeesche landbouw-industrie is
in Kediri bijzonder ontwikkeld; meer dan 20
suikerfabrieken, + 115 erfpachtsondernemingen
voor koffie, cacao, suikerrietbibit en kina komen er voor; verder tabaks- en indigo-ondernemingen on eenige ondernemingen voor den
opkoop van kapok en krosok. Ook de nijverheid
heeft in de residentie Kediri een hooge vlucht
genomen; er zijn eenige kalkbranderijen, zeepziederijen, ijsfabrieken, fabrieken van minerale wateren en siropen, stoomolieslagerijen,
smederijen on houtkapondernemingen. Toch is
de welvaart der Inl. bevolking, tengevolge van
het gebruik van opium, waaraan de Kedirische
Javaan in het bijzonder verslaafd is, geringer
dan anders het geval zou kunnen zijn.
Het gewest wordt administratief verdeeld in
4 afd., nl.: Kediri, Berbek on Blitar met gelijknamige regentschappen en Toeloengagoeng met
de regentschappen Toeloengagoeng on Trenggalek. De hoofdplaatsen zijn gelijknamig, behalve
die van Berbek, die Ngandjoek heat. Verder in
8 controleaideelingen: Kediri on Pare, Toeloengagoeng, Trenggalek, Ngandjoek en Kertosono,
Blitar on Wlingi.
Een spoorweg verbindt alle afdeelingshoofdplaatsen, op Trenggalek na, met de hoofdplaats
van het gewest, met Madioen en Soerabaja on
met Malang, terwijl in het N.O. bovendien een
uitgebreid stoomtramnet is: van Djombang over
Pare naar Kediri; van Modjokerto over Ngoro
(NOTA,) naar Pare; van Pare W.waarts naar
Papar en 0.waarts naar Kepoeng.
Voor bijzonderheden aangaande genoemde
hoofdplaatsen zie men onder de namen der afdeelingen. Voor Hindoe-oudheden zie OUDHE DEN en PANATARAN.
KEDIRI. Afd. en regentschap van de gelijkn.
res., verdeeld in 2 onderafd. Kediri on Pare.
Het is eon vruchtbare, streek, zoowel in de vlakte
als in het gebergte, met veel erfpachtsondernemingen, suikerfabrieken, enz. ; de meeste der bij

het gewest Kediri genoemde nijverheidsondernemingen worden in deze afd. aangetroffen. Op
het einde van 1905 had deze afd. een bevolking
van 543.000 zielen, waaronder bijna 1500 Europeanen, 5400 Chineezen en enkele andere Vreemde Oosterlingen (geen Arabieren).
KEDIRI. Hoofdplaats van het gelijknamige
gewest, afd., regentschap en distr., gelegen aan
linker- en rechteroever van de Brantas, walker
oevers door een fraaie brug met elkander verbonden zijn. Door de verhooging der bedding
van de Brantas-rivier als gevolg van de groote
hoeveelheden zand, die met regens uit de Kloetravijnen naar beneden komen, is de rivier thane
voor de plaats doorwaadbaar on is er slechts een
geul van eenige M. breedte en een paar M. diepte
voor de prauwvaart overgebleven. Als gevolg
van die verhoogde bedding loopt de plants in
den Westmoesson soms vele dagen lang onder.
Aan den rechteroever ligt o.a. een merkwaardig
monument, de „Astana gedong", een oude begraafplaats voor de familie der regenten van
Kediri.
Handel on vertier zijn to Kediri vrij levendig.
Ook inlandsche nijverheid is er van beteekenis;
allerlei ambaehten, zooals van good- on zilversmid, koperslager, timmerman, metselaar, mattenmaker, lederbereider, pottenbakker en kleermaker worden er uitgeoefend. De stad ligt 60 M.
hoog; op het einde van 1905 telde zij een bevolking van ruim 40.000 zielen, waaronder 570
Europeanen, bijna 3800 Chineezen en enkele
andere Vreemde Oosterlingen (geen Arabieren).
KEDIRI. Vrij groote plants met drukken
pasar aan den grooten weg tusschen Mataram
en Praja, op Lombok.
KEDIRI-RIVIER. Zie Brantas-rivier in art.
JAVA.
KEDOE. Residentie van Midden-Java, hoofdplants Magelang (zie aldaar), sinds 1 Augustus
1901 bestaande nit de voormalige gewesten Kedoe en Bagelen. Zij heeft een uitgestrektheid van
bijna 5500 K.M., on wordt begrensd ten W. door
de gewesten Semarang en Banjoemas, ten 0.
door Semarang, Soerakarta en Djokjakarta, ten
Z. door Djokjakarta en den Indischen Oceaan,
en ten W. on N. W. door de res. Banjoemas. Aan
de Noordpunt komt het gewest bij den Prahoe
samen met de gewesten Semarang, Pekalongan
on Banjoemas. Op het einde van 1 905 had het
een bevolking van bijna 2 3 millioen zielen,
waarvan ± 2300 Europ., 13200 Chin. on een
200 tal Arab. en andere Vreemde Oosterl. Volyens een glob ,le telling waren die cijfers eind
1917: ruim 2.713.000 inw. waaronder ruim
3.300 Eur. en ruim 17000 Vr. 0o,terl.
De residentie bestaat, wat het oude gewest
Kedoe betreft, uit een vallei, geheel door gebergten ingesloten; in 't N. door den G. Prahoe,
het Djamboegebergte on den G. Oengaran, ten
W. door den G. Prahoe, den Tlerep, den Sinda'ra
on den Soembing, ten 0. door den Oengaran,
den Telam&A, den Merbaboe en den Merapi, ten.
Z. door lagere bergruggen, veelal het Menorehgebergte genoemd. Het gedeelte oud-Bagelen
heeft een geheel ander karakter, is bergachtig in
't N. en vlak en laag in 't Z. Langs de geheele
kust loopt echter van of het voorgebergte van
Karangbolong tot aan de BlgA,want-5, aan de
Djokjasche grans een slechts door enkele waterloopen afgebroken duinenrij, die maakt, dat het
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water, dat Tan de bergen in 't W. afkoint, minder
goed in zee kan vloeien. Hierdoor kwamen in
vroeger groote moerassen voor, o.a. de
Rawn, Wawar, de Rim& Goblak en do Raw&
Rabanlitji, die echter zoowel door aanslibbing
als door verbeterde afwatering, o.a. door het
Wawar-kanaal, nagenoeg verdwenen zijn. Tweehonderd en vijftig jaar geleden moet daze geheele Zuidstreek een grout moeras geweest zijn.
Dit gewest behoort tot de dichtstbevolkte van
geheel Java; gemiddeld vindt men er 426 (1
600 volgens de opgave voor ult. 1917) inwoners per K.M. 2, terv4 dit cijfer bij enkele
onderdistricten tot over de 745 stijgt. Rekent
men, dat de dichtheid der bevolking in Nederland 158 per K.M. 2 bedraagt, dan kan men zich
een denkbeeld van die van Kedoe vormen. Het
gevolg hiervan is geweest, dat de landbouwers
ieder slechts over een zeer klein gedeelte van den
bouwgrond kunnen beschikken (dikwijls 114 — , /8
bouw)endatvrgposchalrfbuw
werd gepleegd, waardoor men bijna nergens
zulke van alle bosch ontbloote bergruggen heeft
als in Kedoe. De dichtheid van bevolking is
mede oorzaak, dat in dit gewest weinig plaats
is geweest voor particuliere ondernemingen.
De opbrengst van rijst (padi) was ongeveer
8.427.000 pikols; de hoornveestapel (runderen en
buffels) bedroeg in 1905 een totaal van 235.446
stuks en de paardenstapel in het geheel 13.223
stuks. In het geheele gewest komen in het geheel 18 erfpachtsondernemingen voor.
In de hoogere streken der afdeelingen Temanggoeng, Wonosobo en Magelang wordt door de
bevolking tabak van goede kwaliteit geplant.
Voor de tabakscultuur alleen worden jaarlijks
wel ± 41000 bouws sawah en tegal bostemd.
De voornaamste r i v i e r en van het gewest
zijn de Praga, met haar linkerzijrivieren: de Elo,
de Pabelan en de Krasak; de BitgA wants met
vlak bij haar monding de rechterzijrivier de
Kali Lereng, die in Keboemen ontspringt en langs
de duinen Oostwaarts stroomt, de kali LeekOela, de Kali Djatinega,th, uitmondende in het
TelamAja kanaal en eindelijk de Serajoe.
In de achttiende eeuw behoorde Bagelen tot
de ,111antjaneg'ara" (zie bij dat woord) en eerst
na den Javaoorlog in 1830 is het van de Vorstenlanden afgescheiden on Gouvernementsresidentie
geworden. 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 Pekalongan gevoegd; eerst in 1817
word het tot een afzonderlijk gewest verheven.
Administratief is Kedoe verdeeld in 5 afdeelingen, t. w. Magelang, Tomanggoeng, Poerworedjo, Keboem6n en Wonosobo (Waniihs&bA), alle
met gelijknamige hoofdplaatsen. Van daze vijf
bestaan drie, de le, 2e en Se nit de gelijknamige regentschappen; Poerworedjo bestaat uit de
regentschappen Poerworedjo en Koetoardjo en
Keboemen uit de regentschappen Keboemen
en Karanganjar, alle met gelijknamige hoofdplaatsen.
De groote Staatsspoorweg Batavia- Soerabaja
loopt door het Zuiden van het gewest op betrekkeliik korten afstand van de kust en doet
de regentschapshoofdplaatsen Keboemen en
Koetoardjo aan, van welke laatste plaats een

zijlijn loopt naar Poerworedjo. Vender heeft men,
een stoomtramweg van Djokjakarta over Mage-
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lang, S6tjang en Pingit naar Ambarawa met eel
gedeelte tandradbaan bij Pingit (de eenige van,
Java) en met een zijlijn van Setjang naar Parakan. De S6rajoedalstoomtramweg is nu voortgezet van Bandjarn'ogara naar Wonosobo. Overigens is het gewest doorkruist met tal van nitstekende rijwegen, waarvan vooral vermeiding
verdient de ongeveer f,5 K.M. lange, rechte wag,
die van Karangbolong tot de grens van Djok- .
jakarta langs het strand over den boven reeds,
genoemden duinenriig loopt en zich aan den
overkant van de Bilgitwitnta nog vele K.M.
Djokjakarta voortzet. Daze prachtig vlakke, met
schelpzand verharde wag is aan beide zijden
nagenoeg onafgebroken begrensd door desa's,
die „oeroet sewoe", d.i. „langs duizend" (desa's)
genoemd worden on waarin talrijke klapperboomen welig tieren.
rAteen gewest op Java, Djokjakarta, uitgezonderd, is zoo rijk aan belangrijke on schoone overblijfselen uit den Hindoe tijd, waarvoor men
zie bij OUDHEDEN en BOROBOEDOER,
MtNDOET (TJANDI) en DIENG.
KEDOENG DJATI. Station aan den spoorweg
Semarang—Solo, vanwaar een zijlijn is aangelegd ,
naar Ambarawa in aansluiting met den stoomtramweg Ambarawa—Magelang Djokja.
KEELINGEILANDEN. Zie COCOSEILAN
DEN.
KEEROM-RIVIER. Een der bronrivieren van
de Mamberamo (zie aldaar).
KEFAM NANOE. Standplaats van den gezag •
hebber bij het binnenlanclseh bestuur of eon
officier der landmacht belast met het bestuur
over de onderafdeeling Noord- Midden-Timor,
afdeeling Noord- en Midden-Timor, residentie
Timor en 0., welke onderafdeeling bestaat uit
de landschappen Miomaffo, Beboki en Insana..
Land b eKEI- of EWAB - EILANDEN.
s e h r ij v i n g. Groep van eilanden in de Banda.
zee, gelegen tussehen 5° en 6° 5' Z.Br. on 131°
50' en 135° 15' O.L. Men kan daze eilanden in
vier ondergroepeno verdeelen, nl. Groot-Kei (Noe
hoe Joet), Klein-Kei (Noehoo Roa), de Tajandogroep on de Koer-groep (zie aldaar), welke to
zamen ± 1500 K.M. 2 greet zijn.
De Klein Kei- en Tajando groepen doen zich
voor als welig begroeid laag land, zich op het
hoofdeiland van de eerste verheffend.e tot een
hoogte van ± 100 M., op Taam, het zuidelijksbo
der Tajando-eilanden, tot. 170 M. Koer reikt to
± 400 M. Aileen Groot Kei is geheel bergaohtig
met steile kusten on bezit verscheidene toppen,
waaronder de Wokra (715 M.), Kaar (726 M.)
en Boo (769 M.) in het Noorden, de Daab oi.
Saumaril (800 M.) in het midden on de Ngonabad.
(591 M.) en Morbait (671 M.) in het 'Gulden da
hoogste zijn; ook bevinden zich hier aan het
strand vele riviertjes, welke aan de Oost- of
Westkust uitmonden, maar in den Oostmoessou
gewoonlijk droogvallen. Op de andere eilanden
voorzien gegraven putten nagenoeg overal in do
behoefte aan drinkwater. Overal zijn goad begaanbare wegen aangelegd.
Goode ankerplaatsen zijn op Groot-Kei alleen
op do Westkust on dan nog slechts in den Oostmoesson bruikbaar; op Klein-Kei is 'Neal aan
de Westkust de beste ankerplaats on tevens het
centrum van den handel, die door de vestiging
van verscheidene kleine Chineesche maatschap.
pijen zeer verlevendigd is. Toeal ligt in een klein
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dal, dat Westwaarts door een heuvelreeks wordt
begrensd. De huizen zijn voor een deel tegen de
hellingen gebouwd.
Met uitzondering van Koer (Koor) dat onder
is, bestaat de geheele Kei-groep uit tertiaire en
kwartaire vormingen, de eerste echter uitsluitend
op Noehoe Joet, waar de kalken grootendeels
miocene versteeningen bevatten; de andere
eilanden zijn uit koraalkalk opgebouwd. Op de
boogere eilanden zijn (sores 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 dozer eilanden
behooren in de eerste plaats goede houtsoorten,
als Fenggoea, bintangoer en ijzerhont. Een voorname tak van industrie voor de bevolking is dan
ook het bouwen van vacrtuigen, zoowel voor
eigen gebruik als voor uitvoer. Sagoepalmen
worden alom aangetroffen, en klapperboomen
zijn er in menigte, maar zij hebben veel to lijden,
doordien zij tot het winnen van sagoeweer dienen.
De voornaamste uitvoerartikelen zijn ijzerhout,
copra en tripang, terwijl ook voor uitvoer in aanmerking komt de bengkoedoewortel, welks verfstof in den handel zeer gewild is.
Bev o I k i n g. De bevolking der Kei-eilanden, in 1915 ongeveer 30.000 zielen tellende, bestaat nit Alohammedanen ( 71:: 12.000), Heidenen
( ± 7000) en Christenen (Katholieken j h000,
Protestanten ± 3000). Het bevolkingscijfer, dat
voor Groot-Kei omstreeks 15.000 zielen zal bedragen, is in de laatste jaren weder toegenomen;
zware pokkenepidemieen, waartegen door inenting met goed gevolg is opgetreden, teisterden
vroeger deze eilanden en hielden het cijfer vrij
constant.
Bet oorspronkelijk type der bevolking is op
de meeste eilanden door sterke vermenging met
lieden van Makasser, Ceram en Nieuw - -Guinea
verloren gegaan. Op Groot-Kei vindt men een
drietal groote negorijen, met name Banda Elat
en Fehr op de Westkust en Banda Eli op de
Oostkust, waar zich naast de oorspronkelijke
bevolking na 1621 een groot gedeelte van de door
Jan Pietersz. Coen van de Banda-eilanden verdroven bevolking heeft nedergezet. Doze negorijen
hebben veel oorspronkelijks behouden, dat haar
van de primitieve bevolking onderschcidt. Daaronder hehoort ook de taal, die vroeger op de'
Banda-eilanden gesproken word en welke thans
in de afdeeling Banda nagenoeg verdwenen
schijnt. De bewoners houden zich bezig met
pottenbakkerswerk, dat zekerc bekendheid
heeft.
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 opgestapelden koraalsteen en meestal op steile hoogten on rotsen gelegen, zoodat de toegang enkel mogelijk was
langs houten ladders, welke in oorlogstijd worden weggenamen. Nu het bestuur het voeren
van krijg heeft verboden, zijn die versterkingen
vervallen en worden de negorijen moor aan het
strand gebouwd. Vermelding verdient het groote huis van _Mar aan de Oostkust van GrootKei, dat echter thans is afgebroken en dat

aan eon 200 mensehen onderkomen hood; zie
de beschrijving in Eigen Haard 1913, blz. 201
van J. F. Snelleman.
h uwelijk. Bij de bewoners van Kei heerscht
exogamie (zie HUWELIJK), de bruidsehat bedraagt van f 3000— f 800 (in goederen), na betaling treedt de vrouw voor goed uit haar stam.
Het leviraats- of vervany-huwelijk komt voor; de
kinderen behooren tot den stand der moeder;
echtseheiding heeft meermalen plaats.
Godsdi ewe. De godsdienst is een zonnedienst
met animisme en voorouderdienst vermengd;
zon en aarde worden als mannelijk en vrouwelijk
beginsel aangebeden. Behalve aan dezen offert
men nog aan de besehermgeesten, soclaoe, die
voor den ingang of in de negorij geplaatst zijn,
in den vorm van nit bout gesneden of uit steen
gebeitelde mannelijke of vrouwelijke figuren,
soms in zittende, clan weder in staande houding.
Het aantal Christenen on Mohammedaansche
bekeerlingen neemt stork toe.
B e s t u u r. Nadat in 1890 de Aroe-, Kei- en
Tenimbar-eilanden tot een afd. van dien naam
vereenigd waren onder een controleur to Toeal,
ontstond in 1911 de afzonderlijke afd. Keieilanden van de residentie Amboina. Die afd. is
verdeeld irr regentschappen of districten en in
afzonderlijke negorijen. Aan het hoofd van elk
regentschap staat een radja en onder dozen zijn
in de negorijen mindere hoofden met de titels
van majoor, orang-kaja en kapitan; voorts heeft
elke kampong nog orang-toea of oudsten, die
in belangrijke zaken geraadpleegd worden. Voor
Geschiedenis, zie de groote Encycl. van Ned.-Indie, voor de invoering van het Christendom,
ZENDING (KATHOLIEKE) en LENDING
(PROTESTANTSC1-1E).
KEI-TENIMBAR. Eilandengroep, tot de Keieilanden (Zie aldaar) behoorende, gelegen ten
Z.W. der Kleine Kei-eilanden, en bestaande uit
het eilandje Tenimbar (Tanah-nimbar), een rotsaehtig heuvelachtig eiland, met de op een 30 M.
hoogen heuvel gelegen Kampong Atnebar, en
onbewoonde kleinere eilandjes.
KEIZERIN AUGUSTA-RIVIER. Een machtige
rivier in Duitsch Nieuw-Guinea. Zij mondt uit
op de Noordkust op 3° 51' Z.B. en 144° 30' O.L.
KEIZERSBAAI. Zie StMANGKOBAAI.
KEIZERSPIEK, SEMANGKO- BERG. Berg,
2121 M. hoog, in het Z. van de Lampongsche
Districten. Doze vormt de hoogste verheffing
van een rug, die met den Goenoeng Sekintjau
(1718) M. in Benkoelen samenhangt. (Zie TANGGAMOES). Aan den voet van den Keizerspiek
ligt aan de kust de hoofdplaats Kota A g o eng
der gelijknamige onderafdeeling.
KEKAH. Zie
KELADI (MAL.). Zie COLOCASIA.
KELASAN. Zie KALASAN.
KEMA. Strandnegorij in het district Tons&a,
der onderafd. Menado der afd. en residentie
Menado (leema komt van kima = schelp); warm
on ongezond plaatsje, met ± 600 zielen, meest
van elders gekomen vreemdelingen.
KEMADOEH (JAv.). Zie FLEURYA en
LAPORTEA.
KENIANGGA of KEMLANDINGAN. JAV. naam
voor S p i n n e n, A raneidae ; MAL. : laba-laba
BATAV. MAL. lawa-lawa.
KEMBANG (RAWA). Uitgestrekt moeras op
Java, residentie Banjoemas, afdeeling Tjilatjap,

KEMBANG (RAWA)

—

district Pegadingan ten Z. van de hoofdplaats
Sidiredja van dat district.
(WEND. en naast het woord
KEMBANG
„boenga" ook in het MAL. voorkomend). Beteekent b 1 o e m, en wordt vaak voor de benamingen van bloemdragende planten gevoegd.
Wanneer men deze niet onder kembang of onder
boenga vindt, zoeke men ze op het hoofdwoord.
KEMBANG AJER MAWAR (MAL.).,Zie ROOS.
KEMBANG MANTEGA (MAL.). Zie TABERNAE MONTANA.
KEMBANG MAWAR (MAL., JAY.). Zie ROOS.
KEMBANG PATIMAH (NAL.). Zie ANASTA-

TICA.
KEMBANG PALA (MAL.). Foelie. Zie NOTEMUSKAAT.

KEMBANG SEDEP MALEM

, (MAL., JAV.,

Zie POLYANTHES.
KEMBANG SEPATOE (MAL.). Zie HIBISCUS
ROSA SINENSIS.

!WEND.).

KEMBANG SOENDEL MALEM

(MAL., JAV.,

Zie POLYANTHES.
KEMBAR GOENOENG. Twee hooge toppen
in het Wilhelmina gebergte, gelegen op de grens
van de Alaslanden en de Afd. O.kust van Atjeh,
respectievelijk 2349 en 2333 M.
KEMBEN. De Jay. borstdoek voor vrouwen,
Leer algemeen in de Vorstenlanden nog gebruikt,
daarbuiten in hoofdzaak vervangen door het
enkele baadje. Zie JAVANEN (k l e e d i n g).
KEMBILI (MAL.). Zie COLEUS TUBEROSUS.
KEMIRI (MAL.). Zie ALEURITES MOLUCCANA.
KEMLANDINGAN (JA.v.). Zie LEUCAENA.
K EMLANDINGAN-GOENOENG (JAN.). Zie
ALBIZZIA MONTANA.
KEMOEKOES (MAL.). Zie PIPER CUBEBA.
Zie
KENANGA (MAL., SOEND., Kenanga,
CANARIUM COMMUNE.
KENDAL. Westelijkste afd. en regentschap
van de res. Semarang, door de Kali Koeta van
Pekaloncran gescheideri, met een oppervlakte van.
1082 K.1. 2 , bestaande uit drie controle-afdeelingen: Kendal, SelAkaton en Bodja. De particuliere landbouw en industrie hebben zich in deze
afdeeling zeer ontwikkeld.
Er komen in Kendal verscheidene minerale
jodiumhoudende bronnen voor, o.a. die van
Gebangan, Ngasinan en Pelantoenaan, alle op
de hellingen van den G. Prahoe. 'Bij die van.
Pelantoengan is het bekende gezondheids-etablissement 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 —Semarang.
De gelijkn. hoofdpl. met een bev. van ± 15.000
zielen (1905) waarvan ± 100 Europ. en 400
Chin. ligt aan de Javazee en aan de stoomtramlijn Semarang —Cheribon. De afdeeling wordt
doorsneden door de Kali Bodri, die sedert 1914
onder geregeld beheer is gebracht.
KENDALPAJAK. Bekende Christengemeente,
ongeveer 18 K.M. ten Zuiden van Malang, residentie Pasoeroean, gelegen.
KENDANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTR UMENTEN.
KENDARI. Onderafd. der afd. Oost-Celebes
van het gouv. Celebes en onde., omvattende het
zelfbebturend landschap Laiwoei (zie aldaar).
KENDARI (KANDARI). Standplaats van den
SOEND.).

KERADJAAN AMPAT.
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besturenden ambtenaar en zetel van het zelfbestuur van Laiwoei, aan de rivier Kendari, die
in de baai van Kondari uitmondt; is eene nietonbelangrijke handelsplaats.
KENDENG. Dit woord beteekent bergketen en
is de algemeene benaming van het gebergte, hetwelk zich door geheel het Zuiden van de residention Bantam en de Preanger-Regentschappen
uitstrekt. In engeren zin heet dit gebergte Kendeng in de afdeeling Tjaringin en het Westelijke
gedeelte van L6bak. — Ook de Noordrand van
den ouden Idjen-krater wordt met dezen naam
aangeduid. Bovendien zijn er eenige vulkaanruines in de Preanger, die Kendeng-Patoeha en
Kendeng-Waringin heeten.
KENONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.
KENTANG (MAL., JAV., SOEND.). Zie AARDAPPEL.
KENTANG DJAWA (JAV.). Zie COLEUS TUBEROSUS.
KENTERING. Zie KLIMAAT.
KEO. Vulkaan, zie AMBOEROMBOE.
KEPAHIANG. Hoofdplaats van de onderafd.
Redjang der afd. Lebong in de res. Benkoelen.
De uitspraak luidt Kepajang, naam van een
grooten boom .De plaats ligt, 501 M. boven zee,
aan de Moesi. Het aantal inwoners bedraagt
990, waarvan slechts een 20-tal Europeanen,
terwijl de Chin. wijk 160 inwoners telt. De weekmarkt wordt zeer druk bezocht. In Kepahiang
bevinden zich ook de bijna 600 Soendaneesche
immigranten, die op initiatief van den controleur
Hooyer zich hier vestigden, en reeds 110 bouws
grond hebben ontgonnen.
KEPAJA, meer gebruikelijk PP,PAJA (versch.
talen; JAV.: Kates, Kateli; SOEND. gedang). Zie
CARICA.
KEPAJANG. Zie PANGIUM en KEPAHIANG
KEPALA. De Zuidelijkste en hoogste der
jongere eruptiekegels (3035 M.), die zich binnen
den ouden krater van den Ajeg-ajeg-vulkaan
hebben gevormd (zie -aldaar).
K EPANDJ EN. Controle-afd. met gelij kn.
hoofdpl. van de afd. en het regentschap Malang,
res. Pasoeroean, bestaande enkel uit het district
Senggoeroeh (zie aldaar). De hoofdplaats ligt
340 M. boven de zee.
KEPODANG of KAPODANG. Javaansche
naam voor de W i e 1 e w a a 1, Oriolu8 maculatus. Deze heet bij de Maleiers op Sumatra (Deli)
Selempoekau en op West-Sumatra Mentilau, ook
bantilau.
KERA. Zie JAVAANSCHE AAP.
KERADJAAN, bestaande uit Keradjatin na
Sembilan en Keradjaan na Sepoeloeh, twee oude
landschapfederaties in de bovenstreken der
onderafd. Laboean Batoe van de O.kust van Sumatra. De 2 federaties beslaan een oppervlakte
van 450 K. M. 2 en worden bewoond door -totaal
5000 personen, bijna uitsluitend Toba-Bataks, die
behalve een 3-ta1 Christengezinnen, Mohammedanen zijn. De bevolking geniet een zekere wel 7
vart,wnhebgcizaroed
land is zeer vruchtbaar en levert met geringe
moeite mooie rijstoogsten.
KERADJAAN AMPAT. Landschap aan de Z.kust van het eiland Roti, deel uitmakende der
afdeeling Zuid-Timor en eil., residentie Timor en
Onderh. samengesteld uit de landschapjes Bokai,
Keka, Lole en Talo6.
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KERANDJI of KRANDJI

(MAL., JAV., SOEND.).

Zie DIALIUM.

KERAP(P)AN. Stierenwedloopen; het meest
populaire volksvermaak op Madoera. 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 lichte, hoog naar voren omgebogen sleden gespannen, waarop de bestuurder staat. Meestal rennen
twee, soms drie paar naast elkander naar het
einddoel.
KERK, KERKBESTUUR, KERKGENOOTSCHAP. Zie EEREDIENST.
KERMI, KREMI (MAL., JAV.). TJtRMI (MAL.).
KROEMA (JAY.). Namen voor huid- en ingewandsma den.
KERN (Dr. JOHAN HENDRIK CASPAR). Geb.
te Poerworedjo in 1833, promoveerde in 1855 te
Leiden, was van 1858 tot 1862 leeraar in het
Grieksch aan het Kon. Athenaeum te Maasticht
en werd in 1863 tot Hoogleeraar in het Sanskrit
aan het Queens-college te Benares (BritschIndie) benoemd. Na een tweejarig verblijf in
Indio werd hij tot Hoogleeraar in het Sanskrit
aan de Hoogeschool te Leiden aanzesteld. 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 verdiensten met
betrekking tot den Indischen Archipel door zijn
studie van het Oud-Javaanseh en door de vergelijkende studie der talen van die eilanden-groep
en de daarmede verwante talen, waartoe hij met
V. d. Tuuk (en voOr dezen in zekeren zin al
Crawfurd) den stout heeft gegeven en die hem
in hooge mate haar ontwikkeling dankt. Kern,
die ook een der voornaamste medewerkers geweest is aan het Sanskrit-woordenboek, door het
Russische Gouv. uitgegeven, was sedert 7 Mei
1866 lid en 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 zijn beste krachten
aan de wetenschap wijden, tot hij daar in 1917
overleed.
Voor de taalstudie van den Ind. Archipel zijn
van het meeste belang, behalve de talrijke artikelen van Kern in de Bijdr. t. t. 1. en vlk., (waarin
o. m. gehandeld wordt over de Oud-Jay. Sprk.
en over inscripties in den Ind. Arch. en waarin
ook voorkomen de vertaling van hot Oud. Jay.
gedicht Nfigarahrtagama en van de eerste zangen
van het Ramayana): Kawi-studien, 's Gray.
1871; Eene Indische sage in Jay. gewaad, Amst.
1876; Wrttasancaya, Oud. Jay. leerdicht over
versbouw, tekst en vert., Leiden 1875; Over de
Oudjavaansche vertaling van 't Mahabharata,
Amst. 1877; Over eene Oudjavaansche Oorkonde
van caka 782, Amst. 1880; Handschriften uit het
eiland Formosa, Amst. 1887; Over de vermenging
van ciwaisme en Buddhisme op Java, naar aanleiding van het Oudjay. gedicht Sutasoma, Amst.
1888; Taalkundige gegevens ter bepaling van het
stamland der Maleisch-Polynesische volken,
Amst. 1889; Over de bijschriften op het beeldhouwwerk van Boro Boedoer, Amst. 1895;
Over het Mafuorsch, Leid. 188t; De Fidji-taal
yergeleken met hare verwanten in Indonesia

en Polynesia, Amst. 1886; tekstuitgave van het
Oud. Jay. Heldendicht Ramayana, 's Gravenhage
1900; De legende van Kunjarakarna, Amst.
1901; Taalvergelijkende verh. over het Aneityumsch, met een Aanhangsel over het Klankstelsel
van het Eromanga, Amst. 1906.
Het Kon. Inst. v. d. T. L. en Vlk. van Ned.
Indio geeft thans een uitgave van Kern's Verspreide Geschriften, onder zijn toezicht verzameld.

KERRIE. Zie RIJSTTAFEL.
KERSOELA, zie METROXYLON.
KERTA. Een dorp, ongeveer 7 K.M. ten Z.
van Djokjakarta. Hier heeft eens de Kraton van
Sultan Ageng (1613-1646) gestaan. Er is niets
meer van over dan een groote steenen neut,
waarop een der vier hoofdstijlen (saka goeroe)
van den penda,pa gestaan heeft. Daaruit blijkt
wel, dat de geheele Kraton van hout gebouwd
is geweest en dit wettigt het vermoeden, dat
Karta (toen Karta geheeten) slechts een buitenverblijf is geweest van Sultan Ageng.
KERTOPATI. Beginpunt van den Zuid-Sumatra spoorweg in de residentie Palembang, welke
over Praboemoelih en Goenoengmegang naar
Moeara Enim leidt en sedert 2 April 1917 voor
het publiek is opengesteld.
KERTOSONO, Controleafdeeling en district
van regentschap en afd. Berbek, res. Kediri,
met gelijkn. hoofdpl.
KESOEMBA KELING of KOESOEMBA (MAL.).
Zie BIXA.
KETAN (JAV., SOEND.) of KLEEFRIJST. Zie
RIJST.
KETAOEN (K e t a u n). Een der aanzienlijkste van de rivieren, die zich aan de W.kust van
Sumatra in zee ontlasten, en ook van belang,
omdat haar bovenloop voor een groot deal voor
prauwen bevaarbaar is. Zij ontspringt in de
residentie Benkoelen op den Boekit Tebo Kotong
(grans Moesi-Oeloe-Lebong) in het Barisangebergte, on stort zich na een loop van 177 K.M.
beneden de plaats Ketaoen, 4- 84 K.M. van
Benkoelen, in den Oceaan uit. Het geheele
stroomgebied beslaat een oppervlakte van 2705
K.M. 2 .
KETAPANG. Zuidwestelijke afd. van de res.
Westerafd. van Borneo, in oudere publicaties
aangeduid als afdeeling Soekadana, met de hoofdplaats Ketapang aan de Westkust standplaats
van den ass.-resident —, met een oppervlakte van
ongeveer 33.550 K.M. 2 en een gemengde bevolking hestaande uit Dajaks, Maleiers, Javanen,
Chineezen en enkele andere Vreemde Oosterlingen. In 1915 telde de afdeeling ruim 57000
zielen, waaronder ± 26000 Dajaks. Zij omvat de
landschappen (en daaronder ressorteerende eilanden) Matan, Soekadana en Simpang. Zie op die
namen. De afd. is onderverdeeld in 3 onderafd.:
Beneden-Matan, Boven-Matan en Soekadana,
omvattend de landschappen Soekadana en Simpang.
KETAUN. Zie K tTAOEN.
KETELTROMMEN (BRONZEN). Geheimzinnige, antieke, voor een klein deal ook nog moderne, bronzen trommen van zeer eigenaardige
vormen on geheel ongeevenaarde ornamentiek,
de „Bronzepauken" of „Metalltrommeln" der
Duitsche ethnologen; waarover, sedert Dr. A. B.
Meyer in 1884 het eerst de aandacht vestigde op
exemplaren uit onze Oust en uit Zuidoost-Azie,

KETELTROMMEN (BRONZEN) --ICEITC1ItNIUS (L. W. C.).
eon - verrassende literatuur is ontstaan van Sinologischen en ethnologischen kant; die echter
de kardinale vraag omtrent herkomst, ouderdom en bedoeling der oudste typen nog niet
meer deed dan benaderen.
Hier kunnen slechts de conelusies vermeld
worden, waartoe 0. P. •Rouffaer komt, terwijl
voor de bewijzen daarvoor verwezen wordt naar
het interessante artikel van dien sohrijver in de
groote lineyel. van Ned. Indio. De conclusies
zijn de volgende: 1°. zij zijn tusschen ca.
100 — 600 A. D. aangevocrd op Java en Oosteltker eila,nden uit Zuid-rhina en Achter-Indi6; 2°. zij dienden toen als wezenlijke „reuzentrommen", deels voor heilige plaatsen op
Java als bij ons de groote kerkklokken, deels
op kleine eilanden om alle yolk bijeen te roepen bij glibot feest of groot gevaar; 3°. verschillende exx. zip n zeker als p o e s a k a aldus
overgevoerd bij de uitzwerming N an Achter-indiers naar onze Oost; 4°. de in onze Oost orna
menteel nimmer gebruikte veelstralige „ster" en.
„roepende kikvorschen" bewijzen, dat deze trommen in hun oude typen gtfen Indonesisch, maar
voor-Indonesisch gietwerk . zijn, tevens echter
zuiver-heidensch, d. w. z. voor-Hindoesch; gegoten dus in de landen tusschen Yangtse- en
Mekong-rivier; 5°. een deel is gewis op Java aangebracht door oude Pegoeaneno(Pegoe =BenedenBirma) wier naam in de termen p 6 g o en p 6 g o n nog altijd op raadselachtige wijze in 't
Soend. en Jay. voortleeft; een deel is dus zeker
ook wel oud-Pegoeaansch crietwerk; 6°. de nimmer onthrekende ster op 'den bovenkant kan,
behalve de zon (zooals men algemeen vermoedt),
ook zeer wel een vast kompas, of juister windstreekwijzer zijn geweest; 7°. de kikvorschen
moeten inderdaad regenroepers zijn, en omdat zij
daar waar zij voorkomen (ea. bij 75 %) steeds
in getal van 4 symmetrisch geschaard staan op
den buitenrand van het bovenvlak, roepen zij
dus den regen aan van de 4 hoofd-hemelstreken;
8°. hun naam op Java moet sinds ca. 600 A. D.
geweest zijn ta m r a of t a m b r a, d.i. „brons,
bronzen vat"; 9°. voor de Jay. Boeddhisten werden ze daarna, als zijnde antiquiteiten, in de verbedding tot (oude) heksenketels en (tastbare)
helleketels; 10°. het z66zeer afwijkende ex. van
Pedjeng op Bali — misschien ook de vroegere
op Seroewa — is echter hoogstwaarschijnlijk op
Java gemaakt, schattenderwiis in 900 A. D. en
wel zeker als p o e s a k a naar Bali gebracht
door de toen daarheen voor het eerst immigreerende Boeddhistische ( ?) Oudjavanen ('t oudste
op Bali aangetroffen jaartal is tot nog toe 844
caka. = 922 A. D. in een oorkonde van Semloiran), maar vertoont nog zuiver-Indonesische ornamentiek met toevoeging echter van 8 hoofden
op de versiering van den mantel, die toch wel die
Boeddhistische opvatting van „hellepan" moesten onderstrepen, hoezeer overigens buiten alien
invloed gebleven van Hindoe-ornament; 11°.
door deze reusachtige keteltrom van geheel afwijkend indrukwekkend type ontstond de Balin.
term m o e k a of „gezicht”, zeg „houfdentrom", welk woord als in o k o en m a k o op
Alor en Pantar voortleeft, doeh op Roti als m ok o = „groote hamer om steenen merle stuk te
slaan" (Jonker, Rottineesch-Holl. Wdb. 1908)
nog verder in beteekenis verloopen is; 12°. de
goed-inlandsche naam, gebruikt in de Moluk-
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ken, was editor t i f a g o e n t o e r of „donder-trom", aan welken treffend juisten term
eerst later volkssprookjes werden vastgeheeht,
toen men niet meer wist waartoe deze keteltrommen weleer dienden; 13°. de geheel verloopen en
Via. nog zoo herkenbare vormen van de op Alor
en Pantar door de inlanders gezochte m o k o's
of m a k o 's zijn ruwe bronzen hybriden tusschen het ex. van .Pedjeng op Bali en de kleine
houten t i f a's van zandlooper-vorm, die alom
in de Molukken als onder den arm of in de hand
gehouden handtrommen dienst doen; zij werden
in de laatste eeuwen ( en op bestelling nu nog)
op Java gegoten, en wel in het oude nijverheidscentrum GAsik, misschien vroeger ook to S marang (thans het centrum der g o n gfabrikatie).
KETIB (Arabisch: chatib), d. i. prediker. Zie
MOSKEEPERSONEEL.
KETJAP. Zie GLYCINE SOJA.
KETJER. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRUMENTEN.
KETJOEBOENG (MAL. JAv.). Zie DATURA.
KETJOE. Op Java, vooral in de Vorstenlanden, nu en dan voorkomende rooverbenden, die
onder groot misbaar, en meestal onkenbaar gemaakt, woningen van gegoeden binnendringen,
om te rooven. In de residentie Batavia komen
deze rooverbenden ook wel voor; zij heeten daar
„RAMPOK", terwiji zij in den Oosthoek en in
de Noorder strand-residenties „KAMPAK" genoemd worden (zie op die woorden).

KETOEMBAR of KATOEMBAR (MAL.). Zie
CORIANDRUM.

KETOENGAU. Zijrivier van de Kapoeas op
Borneo; ontspringend op den G. I.ehoema nabij
de grens van Sera wak.
KErOLA (DIAL.). Zie LUFFA.
KEUCHEN1US (LEVINUS WILHELMUS
CHRISTIAAN). Geb. in 1822 to Batavia, promoveerde in 1842 to Leiden tot doctor in de rechten.
Nog hetzelfde jaar vertrok hij naar Indic , on werd
in 1848 benoemd tot lid in den Raad van Justitie
to Batavia; in 1850 tot Advokaat-generaal en in
1851 tot Raadsheer in het Hoog-Gereehtshof.
In 1859 werd Keuchenius lid van den Raad van
Ned.-Indio; doze hooge betrekking vervulde hij
tot 1865, toen hij met verlof naar Nederland terugkeerde, in 1866 word hij tot lid der Tweede
Kamer gekozen; in dien tak der volksvertegenwoordiging nam hij spoedig een belangrijke plaats
in, ook tengevolge van de door horn voorgestelde
cootie tot afkeuring van de gedragslijn van het
toenmalige kabinet ten opzichte van de uittreding van den Min. v. Kol. Mr. P. Mijer. Nadat
hij wederom een tiental jaren in Indio had doorgebracht, werd hij in 1879 opnieuw tot lid der
Tweede Kamer gekozen; waar hij ook in koloniale aangelegenheden grooten invloed nit
oefende. Maar de grootste beteekenis had hij
wel als een der voornaamste leiders der antirevolutionaire partij. Benoemd tot Minister
van Kolonien 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 Indio zocht tebehartigen. De tijd om zijn plannen to verwezenlijken werd hem echter niet gegund; ten
gevolge an de verwerping der Indische ontwerp-begrooting door de Eerste Kamer, met
slechts eon stem meerderheid, verzocht Keuchenius ontslag als Minister, dat hem 17 Febr. 1890
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verleend werd; daarna nam hij nog als lid der
zooals
Tweede Kamer zitting en was hij ook,
trouwens van zijn eerste komst in Indie af,
werkzaam in het belang der verbreiding en ontwikkeling van het Christendom in de kolonie.
In 1893 overleed hij te 's Gravenhage.
KEUMANGAN. De IX Moekim Keumangan
(feitelijk zijn het er 18) vormen een landschap der
onderafdes-Aing Sigli, afdeeling .Noordkust van At
groot ± 70 K.M. 2, met ruim 6000 geregistreerde mannen. Keumangan wordt bevloeid
door de Kroeeng Trio. Ongeveer dertig leidingen
brengen water uit de rivieren naar de sawahs,
waarmee het landschap als overdekt is.
KEUREUT OE. Een uitgestrekt, vroeger ook
wel als Moe]ieng aangeduid landschap, rijk aan
moerassen, gerekend tot de onderafd. Lho'
Soekon, afd. N.kust van Atjeh, met totaal
13.072 geregistreerde mannen op ult. 1915.
KEUREUKON. De Moekim Lhee of III Moekims Keureukon, met totaal 487 geregistreerde
mannen, onderafd. OeleO Lheue, afdeeling GrootAtjeh. Een wakeueh (wakaf)gebied, behoorende
tot geen der drie sagi's van Atjoh.
KEVERS. Zie TORREN.
KEYZER (Mr. Dr. SALOMO). Geb. te Kampen in 1823, gest. to Delft 1868, werd in 1847 te
Leiden bevorderd tot doctor zoowel in de rechtswetenschap als in de letteren. Hij had daar onder
leiding van den hoogleeraar Juynboll ook de Semitische letteren beoefend en word in 1850 met
het onderwijs 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 hoogleeraar). Na de opheffing dezer Academie in 1864 werd Keyzer
directeur der in datzelfde jaar opgerichte Gemeente-Instelling voor de opleiding van Ind.
ambtenaren te Delft. Hij schreef o. a. Handboek
voor het Mohamm. regt, 1853; Kitab Toehpah,
Jay.-Mohamm. wetboek, 1853; Het Mohamm.
strafrecht naar Arab., Jay. en Mal. bronnen,
1857; Precis de jurisprudence rnusulm. par
Abou ChodjO', 1859; Mawerdi's publ. en admin. regt van den Islam, 1862, benevens een lange reeks van artikelen in de Bijdr. v. h. Kon.
Instit. voor T. 1. en vlk. v. N. I.
KI (soEND.). Korte vorm van Kai (soEND.) =
boom; gewoon voorvoegsel van benamingen van
boomen en planten.
KI AMIS (soEND.). Zie CINNAMOMUM BURMANNI.
KI DJAHE (s0END.). Zie MICHELIA MONTANA (waar abusievelijk staat: Ki jdahe).
KIBLAH (Kiblat), d. i. richting naar Mekka.
Zie MOSKEE, A.
KIDAL. Desa in het district Pakis, afdeeling
Malang, res. Pasoeroean, bekend door de zeer
fraaie tjandi, welke bier voorkornt (zie OUDHE DEN).
KIDANG. Javaansche naam van de kleine
herten, die tot het geslacht Cervulus (zie HERT
TEN), behooren. C. rnuntjac Zimm., door de
Europeanen dikwijls ten onrechte „ree" gemoemd, (MAL. kidjang; JAS'. kidang; soENn.
rnentjek;) bewoont, behalve het vasteland van.
2.-Azie, Sumatra, Borneo, Java en enkele kleinere eilanden in het deel van den Archipel. Bereikt ongeveer 1 M. lengte en is op de rugzijde donker kastanje-bruin. Zij leven gewoonIijk, anders dan de meeste herten, in paren, voor-

al in open grasvlakten of in spaarzaam met boomen begroeid terrein.
KIDJANG (MAL.). Zie KIDANG.
KIDOEL (GOENOENG). Zuidergebergte. Naam
van het tertiair gebergte, dat zich langs de Zuidkust van Java uitstrekt van de Kali 0 pak in
Djokjakarta tot bezuiden den G. Smeroe in Pasoeroean. Het bestaat uit een hooger middendeel
en twee lagere vleugels. De beide vleugels zijn
grootendeels uit kalksteen opgebouwd. De westelijke is de vermaarde Goenoeng Sewoe (zie
DUIZENDGEBERGTE) :), de Oostelijke omvat in Kediri het landschap Loclajh (zie aldaar).
KIEVITEN. Echte Kieviten komen in OostIndie 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 PLEVIERVOGELS.
KIJAS, d. i. redeneering naar analogie, de 4de
der vier grondslagen of „wortelen'' van den fiqh
of de Mob. plichtenleer.
KIKIM. Een voormalige onderafd. in de residentie Palembang, omvattende het stroomgebied der K i k i m (zijrivier van de Moesi) en
hare zijriviertjes.
KIKVORSCHEN. Algemeene naam voor de
orde der Staartlooze Amphibian (Anura). Van
de 8 familie's dezer orde komen 6 in den Indischen Archipel voor, welke als volgt gerangschikt kunnen worden ; A. onderorde der Arcifera; 1°. fam. Butonidae (Padden, 3 geslachten
met 32 soorten); 2°. fam. Pelobatidae ( Waterpadden, 5 geslachten met 10 soorten) ; 3°. fam.
Bylidae (echte boomkikvorschen, 3 geslachten
met 34 soorten); 4°. fam. Cystignathidae (een geslacht met een soort); B. onderorde der Firmisternia; 5°. fam. Engystomatidae (Engmuilige
kikvorschen, 22 geslachten met 59 soorten); 6°.
fam. Rtnidae (Echte kikvorschen, 7 geslachten
met 81 soorten).
KILWAROE (KILIWAROE). Laag eilandje,
tot de Ceram-laut-groep behoorende, uit koraalkalk en zand bestaande.
KINA. Onder dozen naam (Latijnsch Corte:5
cinchonas, v. chinae, v.' peruvianus, Franseh
Ecorce de quinquina, Engelsch Peruvian bark, Duitsch Fieberrinde)
verstaat men de geneeskrachtige 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 koortswerende plantenbases: de
kina-alkaloiden. Kinabast on de daaruit verkregen alkaloiden, bepaaldelijk kinine, zijn allerbelangrijkste medicijnen: de kinabast als tonicum en stomachicum, de kina-alkaloiden vooral
bij malaria-ziekten. Ofsehoon Zuid-Amerika het
oorspronkelijk vaderland der Cinchona's is, is
thans Nederlandsch-Indie, en wel West-Java, de
hoofdzetel der kinacultuur en voorziet het voor
3 /, in de wereldconsumtie aan kina (incl. kinine).
De belangrijkste kinasoorten van den tegenwoordigen tijd zijn: 1) Cinchona Ledgeriana
Moens, afkomstig uit Caupolican in N.-Bolivia en
thans op Java in het groot gekweekt. Doze soort,
die nu bijna uitsluitend do „fabrieksbast" voor
de kinine-bereiding levert, is naverwant aan C.
Calisaya Weddell, de stamplant der vroeger als
de kostbaarste soort geldende g el o of k on i n g s k i n a (Cortex chinae regius) van Z,-
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Amerika; 2) Cinchona 8uccirubra Pavon, afkomstig van de hellingen van den Chimborazo (vroeger in Azle in vele plantsoenen gekweekt, thane
alleen voor onderstammen ter verenting met
Ledgeriana). Deze soort is de stamplant der reeds
Binds twee eeuwen zeer gunstig bekende roode
kina (Cortex chinae ruber). ; 3) Cinchona off icinalia Linne, afkomstig uit Ecuador en Peru,
in Ned. Indie niet meer gekweekt, wel nog in
Britsch-Indie. De naam a officinalis is echter
gegeven aan moor dan eene soort, dus aan planten met uiteenloopende eigenschappen.
Bij voorkeur kweekt men op Java thans C.
Ledgeriana-zaailingen en C. Ledgeriana op succirubra-onderstam geent, om de, eerstgenoemde alkaloidrijke, dock moor tengere soort te voorzien
van het krachtiger wortelstelsel van laatstgenoemde.
GESCHIZDENIE DER KINA. Zie de groote Encycl.
van Ned.-Indie.
BESTA.NDDZELEN. Kinabasten hebben een
bitteren en samentrekkenden smaak; de eerste
wordt vooral door de aanwezigheid van alkaloiden, de laatste door looizuur (tannine) en verwante stoffen veroorzaakt. De meest bekende
kina-alkalolden zijn kinine, kinidine, cinchonine
en cinchonidine, stoffen, die alle kristalliseerbaar zijn; eerstgenoemd alkaloid is voor de geneeskunde verreweg het belangrijkst.
HANDEL EN STATISTIEK. 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, shavings) in
balen geperst; de prijs wordt bepaald naar het
gehalte kininesulfaat en wordt uitgedrukt als
u n i t, die aangeeft hoeveel Nederl. centen worden betaald per procent sulf. chin. en per half
Kilogram bast. In de apotheken gebruikt men
tegenwoordig meest Java-succirubra met een
totaal-alkaloidgehalte van 5-6 %. Als artsenij
is deze kinasoort zoowel in plaats der roode als
der bruine kina getreden; zij dient ook voor het
welbekende vloeibaar kina-extract van De Vrj
(C h i n a liquid a). De groote markt voor
kina is thaw) Amsterdam, waar 10 malen 's jaars
de openbare veilingen werden gehouden, die de
geheele wereld van kina voorzagen. Sedert Juli
1913 bestaat een contract, voorloopig voor 5
jaar aangegaan, waardoor de openbare veilingen
zijn afgeschaft. Dit contract bepaalt, dat de kininefabrikanten 500.000 K.G. kinine jaarlijks
zullen overnemen tegen een unitprijs van 5 cts.
Zoodra de officieele kinineprijs boven de / 16,50
per Kg. kinine komt te staan, zijn de fabrikanten verplicht van het meerdere boven I 16,50
de helft aan de producenten uit te betalen. De
prijs is in 1914 op 6,20 cts. per unit gebracht on
in 1916 op 11.40 cts.
De sulfas chinini-fabricatie geschiedt in verschillende landen (in Nederland door een fabriek
to Amsterdam), doch zij is voornamelijk een.
Duitsche industrie. De lang overwogen fabriekmatige bereiding der kinine op Java is thans
tot uitvoering gekomen: sinds enkele jaren is to
Bandoeng de eerste Ned.-Ind. kininefabriek in
working, die een productie on afzet heeft van
omstreeks 100.000 Kg. sulfaat per jaar. Verder
zijn uitstekend geslaagde proeven genomen om
op de kina-ondernemingen zelve kininesulfaat
uit den groenen bast to bereiden.
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De kina-statistiek der laatste decennien vertoont natuurlijk ten duidelijkste de verplaatsing
der productie naar Indie en de ontwikkeling der
cultuur aldaar. In 1875 leverde Java 22.318 Kg.,
Br.-Indie 12.982 Kg. en Ceylon 9.675 Kg. kina.
In 1880 waren deze cijfers resp. 123.941, 208.056
en 526.381. Na dien tijd komt (en verdwijnt)
Ceylon als grootste producente, met een maximum in 1885 van 15.364.912 terwijl in 1896
de uitvoer nog slechts 994.602 a bedroeg. Java,
dat in 1885 niet meer dan 3/, millioen Kg. bast
uitvoerde, kwam in 1890 op 3 millioen, in 1895
op 4 1/2 millioen en in 1907, het jaar der hoogste
productie, zelfs bijna 9 millioen.
Het wereldverbruik van kinine wordt op
600.000 Kg. geschat. Java levert zeven achtste
der wereldproductie. Echter is het kinaverbruik
toenemend (de toename wordt op 5-10 % per
jaar geschat), de productie buiten Java stork
afnemende, terwijl op Java de cultuur thans stationnair is, zoodat nog een gunstiger verhouding voor de Java-kinacultuur .verwacht mag
worden on feitelijk reeds ingetreden is.
CULTUUR DER KINA. Zie de groote Encycl. van
Ned.-Indie en vergelijk verder in doze beknupte
Encycl. LEDGER, HASSKARL, en JUNGHUHN.
Het Kol. Museum to Haarlem is in het bezit der rijkste kinologische verzameling hier
to lande. Ook vindt men er een collectie van voor
do kina, schadelijke insecten en in haar boekerij
een 100-tal geschriften over de kina en kinacul.tuur.

KINDEREN (Mr. SIMON HENRICUS DER).
Geb. to 's Gravenhage in 1823, promoveerde in
1847 to Leiden tot doctor in de rechten, vertrok
in 1848 naar Indie, word in 1861 benoemd tot
raadsheer, in 1866 tot proc.-gen. bij het HoogGerechtshof van N. I., in 1869 tot Direct. van
Justitie, in 1871 tot pros. der beide Hooge Gerechtshoven, in 1872 tot lid van den Raad van
N. I. Sedert Dec. 1863 was hij werkzaam ale
Commissaris van het Gouv. tot het ontwerpen
en voorstellen der wettelijke bepalingen, vereischt tot verdere regeling van het rechtswezen
in de Buitenbez. Bij zijn vertrok naar Nederland
in 1889 mocht hij de voldoening smaken, dat in
elk gewest buiten Java on Madoera een door hem
bewerkte regeling van het rechtswezen tot stand
was gekomen, behalve in Billiton, voor welk gowest zij echter spoedig volgde. Hij overleed in 1898.
Onder de door hem uitgegevengeschriftennoemen
wij :„ De algem. verorden. tot regeling van het regtswezen in het Gouv. Sum. 'Westk."; „Het Wetbook v. Strafr. voor inl. in N.-1.", gevolgd door
een tool. memorie; „De algem. politiestrafreglementen v. d. Eur. en v. d. inl. in N.-I.", gevolgd
door een tool. memorie (2 drukken). Voorts
schreef hij verscheidene opstellen op het gebied
van rechtsgeleerdheid en wetgeving, geplaatst in
„Themis" on „Het Regt in N.-I.".
KINDERZEE (S1GARA ANAKAN). Zie BA-

NJOEMAS.
KIRAJ (soEND.). Zie METROXYLON.
KISAM. Landschap in de residentie Palembang (onderafd. Moeara Doea) omvattende het
stroomgebied van de Ogan Oeloe. De bevolking
van het landschap, dat op haar verzoek in 1864
werd ingelijfd, is uit Pasemah afkomstig on komt
geheel met de Pagmahs overeen. Zij is nog voor
een deel Heidensch.
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KISAR (KISSER). Eiland tot de Zuid-Westereilanden (zie aldaar) behoorende en meer in het,
bijzonder tot de Leti-groep gerekend, oppervlakte 130 K.M. 2, steil uit de zee oprijzende en
geheel omgeven door een muur van naakte, ongeveer 20 M. hooge rotsen, die slechts aan de 0.- en
W.zijde op enkele weinige plaatsen, waar kleine
beekjes er door heen gebroken zijn, toegang tot
het binnenland geven. Het doet zich voor als een
aaneenschakeling van niet zeer hooge, geheel ontwoude heuvels van koepel- of klokvorm. Ten ge-volge waarschijnlijk van ontwouding op groote
schaal is het eiland over het algemeen zeer dor;
soms gat een jaar voorbij zonder dat er een
druppel regen valt. De bewoners verhuizen dan
meestal tijdelijk naar het naburige Roma. Niettegenstaande dit groote bezwaar wordt toch
overal, waar maar een weinig teelaarde gevonden wordt, daarvan gebruik gemaakt om djagoeng-tuinen aan te leggen of katjang te planten; een vrij groote veestapel wordt op Kisar
aangetroffen.
De bevolking telt volgens de laatste bekende
gegevens ruim 9000 zielen, waaronder een duizendtal Christenen. Verder vindt men er thans
(1917) nog ± 200 personen, die Europeesche
namen dragen en naar alle waarschijnlijkheid
afstammelingen zijn van tijdens de 0. I. Comp.
op het eiland gevestigde Europeanen. Zij staan
onder een eigen wijkmeester en bewonen de kampong Kota lama bij het vervallen fort Delftshaven. Zij vermengen zich weinig met de overige
bevolking. De overige bevolking staat onder een
radja, te Wonreli gevestigd. Hare kampongs
zijn voor een deel gelegen 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 overgelaten aan de zielen der voorouders. Meer en
meer verzamelt men thans de bevolking op meer
toegankelijke plaatsen. De bevolking staat ongeveer op denzelfden trap als de overige bewoners
der Letigroep (zie aldaar). Merkwaardig is het,
dat de bevolking van de kampong Oirata, die
van Timor afkomstig is, een taal spreekt, geheel
versehillend van die der overige bewoners.
Wonreli is de standplaats van den gezaghebber.
KJAHI (KJAI, KI). (JAv.). Vereerende betiteling voor deftige of fatsoenlijke mannen van
jaren, die geen eigenlijken titel voeren, waarmede
moeten worden aangesproken.
KLABAT. Fraaie vulkaankegel, 2019 M. hoog,
ten N.W. van Kema (Menado, Minahasa). De
vulkaan maakt den indruk reeds vrij lang onwerkzaam to zijn, niettegenstaande zijn intact
gebleven worm; erupties zijn niet bekend.
KLABATBAAI. Om de Noord open baai op de
Noordkust van Banka op 105° 40' 0.L., welke
als afscheepplaats van belang is.
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.).
KLAKAH, plaats in de res. Pasoeroean,
Lamongan, distr. Ranoelamongan, bekend door
het meer, O.waarts van de plaats, een kratermeertje aan den voet van den Lamongan.
KLAMBOE. Gordijn tot wering van muskieten uit de legersteden, algemeen in Indio in ge-

bruik; bij Europeanen meestal van neteldoek, bij.
Inlanders en Oostersche vreemdelingen van ongekleurd of gebloemd katoen.
KLAPA. Zie KALAPA.
KLAPPER. Zie KALAPA en KOKOS.
KLAPPEREILAND. Zie DELI (POELOE).
KLAPPERRAT. Zie EEKHOORNS.
KLATEN. Afd. en regentschap van de residentieSoerakarta, behoorende tot het gebied van den
Soesoehoenan. Het bestaat uit de districten Klaten, Prambanan, Djatinom, Ponggok, Bedji en
Delanggoe en had in 1915 een bevolking van
± 1250 Eur. ± 2200 Chin. en 476000 Inl.
Uit het oogpunt van Europeesche landbouwnijverheid behoort Klaten tot de belangrijkste
cultuurafdeelingen: zij telt in de vlakte 11 suikerondernemingen, 19 tabakslanden en voorts
eenige tegen de hoogere Merapihellingen gelegen
ondernemingen, die koffie, cacao, notemuskaat,
peper en kapok cultiveeren.
De afdeeling Klaten, die het belangrijkste deel
uitmaakt van het voormalig, om zijn vruchtbaarheid en bevolkingsdichtheid vermaarde Javaansche landschap Padjang is zeer rijk aan water,
dat uit den bodem opwelt uit talrijke bronnen en
broncomplexen, gelegen in een gordel, welke op
een hoogte tusschen 250 en 400 M. boven zee
dit gedeelte van den Merapi omspant. (Voornaamste bronnen to Genong, Dialtoenda,
Ponggok en Ingas). Als gevolg van de hoogteligging van dozen bronnengordel zijn de terreinen dozer afdeeling boven de 400 M. bijzonder
arm, die daar beneden gelegen zeer rijk aan irrigatiewater.
De omstreeks 1907 opgerichte Woro- en Poesoer-waterschappen vormden met het minderbeteekenende Pengging-waterschap in do afd.
Soerakarta tot dusver de eenige instellingen van
dien aard in Nederlandsch-Indio.
De afdeeling wordt over Naar grootste breedte
doorsneden door de spoorlijn Semarang —Vorstenlanden. Op geringen afstand benoorden de
lijn loopt de groote rijweg (groote Zuidelijke
postweg), die Oost-Java via Solo on Djokja met
overig Midden-Java verbindt en vooral door het
in de laatste jaren zeer toegenomen automobielverkeer tot de belangrijkste verkeerswegen van
Midden-Java behoort.
In het Zuidwesten der afdeeling, nabij de spoor
halte Prambanan, liggen de vermaarde tempelruinen uit den Hindoetijd, bekend onder den
naam van Tjandi Prambanan (zie PRAMBANAN (TJANDI) en Tjandi Sewoe (zie SEWOE
(TJANDI) en OUDHEDEN).
KLATEN. Hoofdplaats van de gelijknamige
afd. 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 (goon Arabieren).
Klaten is o. m. de zetel van een suikerproefstation en van het proefstation voor Vorstenlandsche tabak. Het klimaat is vrij koel on gezond.
KLEDI. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRUMENTEN.
KLEEDING. Bij de beschrijving der verschillende volkeren van Ned. Indio, is, voor zoover
zulks noodig is en de ruimte het toelaat, een en
a -nder over hun kleeding en sieraden gezegd.
Voorts zie men voor de kleedingstukken en.de bereidinren versiering der kleeding: BATIKKEN,
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IKATTEN, PLANGI, WOEJANG ( = foeja),
KAIN KEMBANGAN, BADJOE en HOOFDDOEK.
KLEIN KEI-GROEP. Deze groep, gelegen tusschen de Tajando-eilanden en Groot-Kei (Noehoe Joet), bestaat uit een 50•tal lags eilandjes
van koraalkalk. De twee grootste eilanden hebben geeti afzonderlijken naam, in den laatsten
tijd echter wordt het Noordelijkste veelal KeiDoelah genoemd. Zie verder KELEIL.A.NDEN.
KLEIN-MANDAILING. Zie MANDAILING.
KLEIN-SONBAIT (Sonbait KUjil of Sonbait
Anak). Landschap der onderafd. Koepang, ofd.
Zuid-Timor en Eil. der res. Timor en Onderh.
KLEINHOVIA HOSPITA. L. fam. Sterculiaceae
Katimahar (DIAL.) K6timiha, Katimithit,
KatimAngk Timing& (JAv.). Tangkolo, Tangkele
(SOEND.).Matig hooge boom,buitengewoon veel gelijkend op de Linde. Over geheel Java verspreid tot
ongeveer 500 M. b. zee, en op sommige plaatsen
zeer algemeen voorkomend, vooral in het Oosten.
Het witte hout is niet veel waard, maar het gevlekte hout, dat in het hart van oude boomen
wordt aangetroffen en pelet (JA.v. en SOEND.)
wordt genoemd, is zeer gezocht voor handvatten
en scheeden van krissen, piekstokken, doosjes
enz. De meerdere of mindere fraaiheid der zwarte
of bruine vlekken bepaalt de waarde.
KLENTENG of KELENTENG. Dit woord
wordt in Indio gewoonlijk gebruikt voor: Chineeschen tempel, maar het is een Javaansch
woord en geen Chineesch. Het Chineesche woord
is „miao" (in 't in Indio meestal gesproken
Amoy-chineesch: bio). Hoewel in de Chineesche
tempels, naast z.g. Taoistische ook Boeddhistische goden worden aangebeden, is de bouwstij1 geheel inheemsch Chineesch.
KLENTIK (LENGA) (JAv.). De beste kwaliteit
klapperolie, die men verkrijgt door de eerste
kneding of parsing van de geraspte zaadkern.
Qok wel in het algemeen: Kiapperolie.
KLERK (REYNIER DE). Gedoopt te Middelburg 19 Nov. 1710, werd in 1775 tot waarnemend,
in 1777 tot Gouv.-Gen. gekozen en een jaar
daarna daarin door het Opperbestuur bevestigd,
Over!. reeds 1 Sept. 1780 op Molenvliet bij Batavia. Onder zijn bestuur hadden slechts weinige
belangrij ke gebeurtenissen plaats.
KLEURSTOFFEN. In Indic wordt gebruik gemaakt van een aantal plantaardige kleurstoffen,
die in deze Encyclopaedia besehreven zijn bij
hare stamplanten, zoo indigo, orlean (zie BIXA
ORELLANA), curcuma, morinda, sapanhout (zie
CAESALPINIA SAPPAN). Ook verschillende
looistofhoudende hasten, o.a. tingibast (zie CERIOPS), en vruchtschillen worden als bijtmiddel en als hulpmiddel bij het aanbrengen van
kleuren gebruikt. Over de inlandsche wijze van
katoenverven zie BATIKK EN.
Tegenwoordig treft men in vele warongs en op
pasars de uit Europa aangevoerde anilinekleurstoffen aan, thans veelvuldig voor het verven van
kleedingstukken enz. gebezigd. Dientengevolge
is het gebruik der inlandsche plantaardige kleurstoffen sterk afnemende.
KLEWANG. Zie WAPENEN.
KLIMAAT. De ligging van den Oost-Indischen
Archipel, tusschen 6° N. en 10 0 Z.breedte, is een
bij uitstek tropische. Het grootste gedeelte bevindt zich binnen de breedtecirkels van den tropischen regengordel, de afmetingen der eilanden
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zijn nog klein genoeg om een levendige °iron.
latie met de omringende zeeen toe te laten, het
klimaat nadert dientengevolge tot dat van de
oceanen nabij den evenaar. Overvloedige regen.
val, zwakke winden, hooge temperatuur en groote vochtigheid zijn dan ook de kenmerkende
eigenschappen van het Indische vlakteklimaat.
Dit geldt echter slechts in het algemeen en voor.
namelijk voor het dichtst bij den equator gelegen
gebied; de afwijkingen van dit algemeene eche.
ma 4n geenszins onbelangrijk.
Door den invloed van de nabijgelegen vastelanden van Azie en Australia is de Archipel bij
uitnemendheid het gebied der moessons, de met
het jaargetijde in richting omkeerende winden,
welke een jaarlijksche verandering to weeg brengen, die in het N.lijk deel zich minder, in het Z.lijk en Z.O.lijk deel zich in sterke mate doet gevoelen.
Hierbij komen nog. de locale verschillen, die
nabij den evenaar in sterkere mate optreden dan
in de gematigde luchtstreek, omdat niet atmosferische storingen van groote uitgebreidheid,
maar kleinere, meer toevallige en plaatselijke
werkingen de veranderingen van het weer beheerschen. Doze locale verschillen 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
luchtcirculatie in verband staan en veranderingen in de sterkte der moessons teweeg brengen.
Hierdoor is het verschil tusschen de seizoenen nu
eons sterker, dan weer minder sterk uitgesproken.
Afgezien van de fluctuaties in den regenval,
kenmerkt het weer in den Archipel zich door een
groote gelijkmatigheid in zijn wisselingen van
dag tot dag. Alleen zwakke schommelingen van
enkele millimeters treden in de luchtdrukking op,
welke nauwelijks merkbare sporen in de weersveranderingen achterlaten. Heftige winden, behoudens gevallen van localen aard, komen niet
voor. Verreweg overwegend zijn de wisselingen
in den regenval.
Het dagelijksche verloop der verschijnielen is
in hooge mate van dag tot dag gelijk. Nadat de
zon aan den helderen hemel is opgestegen on
door hoar warmte de lucht in beroering heeft
gebracht, beginnen, in den regel tegen 9 uur, de
kleine cumuluswolken to verschijnen; tegelijkertijd steekt de moesson op, die 's nachts in de benedenste luchtlagen tot stilstand is gekomen,
maar in hoogere regionen ongestoord is blijven
doorwaaien. Met het hooger stijgen der zon nemen de bewolking on de windsterkte toe, totdat
in den namiddag de verfrisschende regen met
heftig geklette,r neervalt, of wel met de afnemende zonnewarmte de wolken zich meer geleidelijk oplossen. Danvolgt na den korten zomerdag
de avond, de lucht klaart op, de wind gaat liggen
en de heldere, stille tropische nacht treedt in.
Door de gelijkmatigheid der temperatuur vallen des to meer de verschillen op, die het hoogteklimaat biedt, vergeleken met dat der kustvlakte. De temperatuurafname met de hoogte is
tamelijk constant on bedraagt ongeveer 5 1/2° tot
6° C. per 1000 meter stijging, zoodat zich uit de
temperatuur der vlakte met vrij groote benadering die der hoogere streken laat afleiden. Tegelijkertijd met het dalen der temperatuur verandert
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bij het hooger stijgen het klimaat ook in andere
opzichten. In het gebergte neemt de bewolking
toe, aanvankelijk ook de regenval. Wolken en
regen concentreeren zieh, naarmate men hooger
komt, meer en meer op de namiddaguren en warden steeds zeldzamer 's nachts en in de morgenuren; ook de aard van den regen verandert en
voor de tropische plasregens komen de lichtere
Hollandsche buien in de plaats, maar daze
vallen dan ook veelvuldiger. De verticale luchtbeweging wordt krachtiger en sterke fluctuaties in
de relatieve vochtigheid zijn er het gevolg van;
zij daalt of stijgt, naar gelang de droge lucht van
den bergtop naar beneden waait, of de met
waterdamp verzadigde lucht uit de vlakte opstijgt.
Moessons. Van den meesten invloed op het
klimaat is de richting en sterkte van den wind.
Het systeem der passaten, dat boven het ongestoorde tropengebied der oceanen wordt aangetroffen en daarin bestaat, dat van het Noorden
en Zuiden de lucht toestroomt naar den gordel
van lage luchtdrukking aan den evenaar, welke
luchtstroomingen door den invloed der aardrotatie tot N.O. en Z.O. winden afwijken, is in den
Archipel verstoord. In het jaargetijde, waarin
de zon boven het Z.lijk halfrond zich bevindt,
ontstaat door de sterke verwarming boven de
woestijnen van Noord-Australia eon stork opstijgende beweging der lucht, die naar alle zijden
eon zuigende werking uitoefent. Daardoor wordt
op het Z.lijk halfrond de Z.O. passaat verdrongen door den N.W. moesson, on de N.O.passaat,
die ten N. 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 dezelfde wijze door de aspiratie
van het verhitte Aziatische vasteland de N.O.
passat ten N. van den equator verdrongen door
den Z.W. moesson, die zich als eon voortzetting
van den over den evenaar heen gezogen Z.O. passaat voordoet. Ook de passaatwind van het winterhalfjaar wordt moesson genoomd; het systeem Z.O. en Z.W. moesson, respectievelijk ten
Z. en ten N. van den evenaar, wisselt derhalve
af met de combinatie N.W. en N.O. moesson.
In Januari overwegen over den geheelen Archipel de N. winden, door de aardrotatie en de
windsystemen boven de aangrenzende vastelanden afgeweken tot N.0.-lijke winden op het
N.lijk, tot N.W.lijke op het Z.lijk halfrond. Hetzelfde geldt voor Februari. In Maart wordt de
wind minder standvastig, de overwegende windrichting blijft echter dezelfde. In April keert in
het geheele Z.lijk deel van den Archipel de wind
om en wordt Z.O. De windverdeeling gelijkt nu
op het ongestoorde passaatsysteem met den,
kalmtegordel boven den evenaar. Daze kentering der moessons kenmerkt zich, evenals die
van het najaar, door zwakke, veranderlijke winden, gepaard met onweders on drukkend weer.
In Mei waaien over het geheele gebied Z.lijke
winden. In het Z. on Z.O. is de richting Z.O.lijk
en bijna, hoewel niet geheel tegengesteld aan den
W.moesson. Dit windsysteem houdt meerdere
maanden lang aan, toenemende in bestendigheid
en kracht tot Juli of Augustus, om daarna tot
de kentering in November af to nemen en dan
over den geheelen Archipel een wisselend, onstandvastig karakter to vertoonen. In December waaien weer overwegend de N.lijke winden
fi

en neemt het windsysteem weer het karakter
aan van dat voor Januari besehreven, met uitzondering van Java en de Kleine Soenda-eilanden, waar de Z.W. winden van den Indischen
Oceaan nog op den voorgrond treden.
De kenteringstijden treden, zooals uit het
bovenstaande overzicht moge blijken, hoewel do
verschillen niet groot zijn, niet in alle deelen tegelijkertijd op, De kenteringsgordel beweegt zich
met de zon mee. Van daar dat in April in het Z.
deel van den Archipel de Z.O. moesson reeds
doorstaat, echter in het N. eerst in Mei de Z. winden de overhand krijgen. Tijdens de najaarskentering, beweegt zich de kalmtegordel van Z. naar
N., hoewel het verschijnsel dan minder duidsdijk
is. Bezuiden den equator is de duur van den 0.moesson langer naarmate men Z.lijker kotnt, on
wel doordat hij vroeger begint en later ophoudt.
Land- en zeewinden, berg- en dalwind. Als de
wolken zich boven het land hebben opgelost en
de uitstraling haar afkoelende werking is bevonnen, begint het proces, waarbij de koude
wind afvloeit en de lucht boven de warme zee
verdringt en doet opstijgen. In den regel begint
de landwind reeds voor middernacht to waaien
on houdt hij aan tot omstreeks 8 uur 's morgens.
Onder den invloed der zonnewarmte is intusschen
het land warmer geworden dan de zee, de lucht
stijgt boven het land op on vloeit in hoogere lagen
naar zee, terwijl beneden de zeewind het to kort
aan lucht aanvult. In den namiddag tot zonsondergang waait de zeewind met voile kracht, totdat de nacht zijn kracht verlamt.
Duidelijker dan in de vlakte is de afvloeiende
luchtbeweging merkbaar in het gebergte. Reeds
kort nadat de zon is ondergegaan en de wolken
zich om den bergtop hebben opgelost, komt de
koude bergwind near beneden on waait den geheelen nacht door. Door de grootere onrust iii
de atmosfeer is overdag de bij den berg oploopende dalwind minder goad merkbaar, hij verraadt
zich echter door de wolken, die hij den berg opvoert.
LUCHTDRUKKING. Doze is vrij nauwkeurig bekend uit de waarnemingen verricht op een 10-tat
stations, over den geheelen Archipel verspreid vanaf Koeta Radja tot M6rauke. Vooral van belang
is het kenmerkende verschil in de verdeeling der
luchtdrukking in den tijd van den doorstaanden
W.moesson eener- on den 0.moesson anderzijds.
Uit den grooten afstand der isobaren onderling
blijkt duidelijk, hoe goring de drukverschillen
zelfs in den doorstaanden moesson zijn; zij bedragon gemiddeld niet meer dan 1 mill. op een
afstand van 700 kilometer.
De veranderingen, die de barometerstand, van
dag tot dag ondergaat, zijn goring. Overwegend
is de dagelijksche schommeling, die haar max.
bereikt to 9 u v.m., haar min. to 4 u n. m. en
een gemiddelde grootte van 2.8 m.M. heeft.
De of name van den barometerstand met de
hoogte, die hoofdzakelijk van de temperatuur afhankelijk is, geschiedt wegens do gelijkheid der
laatste over den geheelen Archipel bij vrij groote
benadering op dezelfde wijze. Is op zeeniveau
de luchtdrukking 760 m.M., dan neemt zij als
volgt met de hoogte af:
Hoogte in meters
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Luehtdrukking in m.M.
760 717 677 639 603 569 537 506

KLIMAAT.
TEMPERATUUR. In overeenstemming met de
tropische ligging is de temperatuur het geheele
jaar door weinig verschillend. Er is een jaarlijksche periods, daarin bestaande, dat qdens de
Z.declinatie der zon de Z.lijke, tijdens de N.declinatio de N.lijke stations de hoogste temperatuur
hebben.
In tegenstelling met de geringe jaarlijksche
schommeling is het temperatuurverschil tusschen
dag en nacht groot.
REGENVAL. Er bestaat waarschijnlijk nergens
een uitgebreid samenhangend gebied, waar de
regenval zoo groot is als in den Indischen Archipel. Een jaarlijksche regenval van minder dan 1
meter komt slechts bij hooge uitzondering voor,
voor zoover bekend slechts op een paar stations
aan de noordkust van Oost-Java ten N. van het
Idjen-gebergte en to Waingapoe op Soemba.
Meer dan 2 M. valt over groote uitgestrektheden:
met uitzondering van de noordkust over een
groot deel van West- en Midden Java, bijna geheel Sumatra en Borneo, het grootste deel van
Celebes en de Molukken, en waarschijnlijk geheel Nieuw Guinea met uitzondering van de omgeving van Merauke.
Zeer regenrijk zijn (met meer dan 3000 m.M.)
het bergland van West- en Midden Java en de
Z.O.-hellingen van den Tengger, den Smeroe,
den Jang en den Idjen. Verder Sumatra's W.kust,
meerdere stations in de Padangsche bovenlanden, de nabij het gebergte gelegen streken van
Palembang en de N.kust van Banka en Billiton.
Ook de geheele Westerafdeeling van Borneo en
de hoogere deelen der Zuider - en Ooster afdeeling, in Celebes het centrale bergland en het Z.W.,
vooral in en nabij het gebergte. In de Molukken
hebben Ambon en Saparoea meer dan 3000 m.M.
's jaars, op Nieuw-Guinea Windesi aan de Geelvink-baai en hoogst waarschijnlijk een groot
deel van het bergland en de Zuidkustvlakte.
SUMATRA
Klimaat. Dit eiland neemt uit een
klimatologisch oogpunt beschouwd een zeer bijzondere plaats in. Niet alleen behooren het noorden en zuiden tot verschillende halfronden, maar
daarenhoven deelt do hooge centrals bergketen
het in een oostelijk en westelijk deel, die weinig
communicatie met elkaar hebben.
In Zuid-Sumatra, loopt het gebergte evenwijdig
aan de moessonstrooming, zoodat deze hier nog
tamelijk goed tot ontwikkeling komt. Benoorden
den evenaar zoowel aan de west- als aan de
oostkust zijn evenwel bet geheele jaar door
zwakke wisselende winden overwegend, terwij1
in het kustgebied de land- en zeewinden sterk op
den voorgrond treden Van locaal karakter zijn
velder de droge beete valwinden, zooals de beruchte droge Bohorok-wind in het cultuurgebied van de Oostkust.
Sumatra is zeer regenrijk. De hoeveelheid neerslag is aan de Westkust grooter dan aan de Oostzijde. In het Zuiden is do regenverdeeling overeenkomstig die van Java Voor den aequator en
ten Noorden daarvan is er maximum van regen
ten tijde van de hoogste zonnestanden.
JAVA. Klimaat. Java ligt geheel in het gebied
van den Australischen moesson.
De moessonstroomingen komen over het algemeen good tot ontwikkeling en er is eon duidelijke afscheicling van het jaar in een droog en een
nat jaargettde. Duidelijk is doze afscheiding
vooral in de N.kustvlakte van geheel Java met
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een maximum van den regenval in Januari of
Februari, een minimum in Augustus of September (Batavia, Semarang, Besoeki). In het berg..
land van West-Java zijn de verschillen tusschen
het droge en het vochtige jaargetijde geringe4
ook merkt men hier minder van de moessonstrooming zelve
In het gebergte is ook de verdeeling van den
regen, over het jaar anders; in plaats van het
maximum in den tijd van sterlot doorstaandei
moesson treden de twee kenteringsmaxima op
den voorgrond.
BORNEO. Klimaat.
Over geheel Borneo valt
overvloedige regen, de vochtigheid is groot, de
temperatuur-veranderingen in don loop van het
jaar zijn goring. De regenval is boven 3000 m.M.
in het gebergte en in de Wester-Afdeeling Aan
de Zuid - on Okust is hij geringer, maar toch op
enkele uitzonderingen na hooger dan 2000 m.M.,
Behalve op een enkel station in het N van WestBorneo, (Mempawa, waar het minimum in Februari valt) is de regenval het geringst in den
0. moesson.
Aan de Z.kust is een duidelijke afschei-ling tusschen een nat en een droog seizoen, overigens is
het verschil tusschen de twee seizoenen niet
groot Dc kenteringsmaxima zijn bijna overal
goed ontwikkeld.
CELEBES Klimaat. Op Celebes doet zich yea'
sterker dan op Borneo de invloed van Australia
golden. Er is over bijna het geheele eiland een
duidelijk onderscheid 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 grillige vorm van het
eiland veroorzaakt, dat het klimaat in de ver
schillende deelen nog al uiteen loopt.
MOLUKKEN. Klimaat. Voor een inzicht in de
eigenaardige regenverdeeling der Molukken zip
opgemerkt, dat in den 0. moesson de lucht hier
minder droog is dan men uit den betrekkelijk geringen afstand tot Australia zou verwachten,.
dank zij het feit dat de lucht hier niet meer uit
het centrum van hoogen druk komt, maar meer
ten 0. 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.
KLETNE SOENDA. EILANDEN, TIMOR EN DE EI-

Klimaat Op de eilanden
ten 0. van Java is de tegenstelling tusschen de
seizoenen sterker dan ergens elders in den Archipel Dat in den Oostmoesson maanden lang goon
druppel regen valt, is op vele stations een gewoon verschijnsel. Daarentegen valt in den W.
moesson tamelijk veel regen. Vooral aan de N.kust der eilanden (Singaradja, Waingapoe, Koepang) is de regenval in den O. moesson zeer goring. De droogte neemt toe, naarmate men Australia nadert; to Bali op Roti vial 5 jaar achtereen (1908-1912) 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 het nabij
Timor gelegen Serwaroe (eiland LW), maar veel
sterker op de Kei- en Aroe-eilanden. De moessonmaxima zijn overal good ontwikkeld.
NIEUW-GUINEA. Klimaat. De hooge bergreeks,
die het eiland doorsnijdt, scheidt het in twe e'
LANDEN TEN OOSTEN.
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deelen, waarvan het Z.lijk deel in vrij sterke mate
den invloed van Australia ondervindt, het N.lijk
deel aan dien invloed grootendeels onttrokken is.
Vooral in den oostmoesson doet deze invloed
zich gelden.
KLIMVISSCHEN. Zie LABYRINTH-VISSCHEN.
KLINDOENGAN (Meer van). Zie GRATT.
KLINGALEEZEN. Onder den naam „Orang
keling" zijn in verscheidene streken van den Indischen Archipel de Oostersche vreemdelingen
bekend, afkomstig van de Kust van Coromandel
(oudtijds Kalinga genaamd) en van Malabar. Dikwijls wordt die naam ook toegepast op Oostersche vreemdelingen, uit andere deelen van India
afkomstig, omdat het woord „Keling" allengs de
beteekenis aangenomen heeft van „overzeesch"
Tusschen Kalinga en den Indischen Archipel
bestond reeds vroeg een vrij druk verkeer; vermoedelijk zal de invoering van het Hindoeisme
in den Archipel uit Kalinga plaats gegrepen hebben. De meeste Klingaleezen houden zich bezig
met handel — velen ook als reiLende handelaren clan wel met de uitoefening van een ambacht, of zijn koelies op landbouwondernemingen; zij zijn Mohammedanen en volgen meerendeels de Sjiitische leer.
KLINGI. Zijrivier der Moesi. Zie SUMATRA,
rivieren.
KLINKERT (HILLEBRANDUS CORNELIUS).
O eb. te Amsterdam in 1829, vertrok in 1850 als
zendeling naar Japara, vertaalde het N. Testament in het Laag-Maleisch, en richtte, om de
drukkosten daarvan te bestrijden, een Mal. courant op, de Selompret Melajoe. Door het Ned.
Bijbelgenootschap werd hem opgedragen, zich
naar Riouw te begeven om het zuivere Maleisch
te bestudeeren, en den Bijbel daarin te vertalen.
Zoowel het 0. als het N. Testament werden,
nadat hij nog eenigen tijd op MalakJ. had doorgebracht, door hem in het Mal. vertaald. In 1897
kreeg hij een aanstelling als leeraar in de Mal.
taal en de land- en volkenkunde van Ned.-Indie aan de stedelijke Instelling te Leiden en later, ongeveer gelijktijdig met de opheffing slier
Inrichting, als tijdelijk lector voor het Maleisch
aan de Rijksuniversiteit aldaar (1890). In deze
betrekking bleef hij werkzaam tot 1905; ook
daarna ging hij voort met werken op lexicografisch gebied, totdat hij in Nov. 1913 overleed.
Behalve de reeds genoemde Bijbelvertalingen
en overzettingen van gedeelten van den Bij bel,
eon aantal kritieken op Ma]. taalgebied enz.
gaf hij nog een buitengewoon groot aantal
woordenboeken en andere leerboeken voor het
Maleisch uit.
Een lang kalkgebergte, dat zich
als een muur op een afstand van 10 tot 12 K.M.
ten Z. van bet Tawar-meer in het gouvernement
Atjeh van 0. naar het W. uitstrekt en de Noordgrens vormt van GajO Dorot, hoogste toppen
± 2600 M.
KLIPVISSCHEN (MAL.). Ikan karang). Deze
naam wordt aan de meest verschillende vischsoorten gegeven doch oorspronkelijk werden er
mede aangeduid de Chaetodontidae, tot de Acanthopterygii behoorend. Het zijn zijdelings syerksamengedrukte visschen, die voornamelijk tusschen koraal leven en schitterend zijn gekleurd.
Het fraaist zijn de Eigenl ij ke Klipvi sc h e n, de soorten van het geslacht Chaetodon,

Mal. kepar laoet; zij zijn op alle denkbare wijzen
gevlekt, gestreept en opvallend gekleurd Bij de
Trompetter-Klipvisschen (Zanclus)
is de snuit buitengewoon lang en buisvormig.
Bij andere zijn twee stralen der eerste rugv in
stork verlengd; dit is vooral het geval bij den
Vlaggeman of Vaandeldrager, Heniochus macrolepidotus uit den Ind. Archipel.
De Karbouwvisch of Chineesche
D u i v el (Taurichthys varius), ook zee-os,
zee-koe, en Joosje genoemd (Maleisch: Ikan
karbau) heeft behalve 2 horens boven de oogen,
een bult aan het begin van den hoogen rug. De
Platax-soorten, Beuge 1-K lipvissc hen
hebben de stekels van rug- en aarsvin bijna geheel onder de huid verborgen, terwijI het weeke deel dozer vinnen zeer uitgebreid is; de
J i c h t-K l i p v i s c h, Platax arthriticus, van
de kusten van Java en Sumatra, vertoont de
meeste zijner beenderen gezwollen, als n jichtknobbels voorzien. De St r o n t vise h. Scatophagus argus (L.), komt algemeen in zoet- en
brakwater voor.
KLIWON. Titel van een ambtenaar in de Vorstenlanden (Zie aldaar). Ook naam van een dag
in de pasarweek. Zie TIJDREKENING.
KLOEEr. Een landschap van de onderafd.
Tapa Toean der ofd. Westkust van Atj eh. De
oppervlakte, is met die der onderhoorigheden
± 1700 K.M. 2, het zielental ± 12.000. Het land
had oorspronkelijk een gemengde Alas-GajO'sche
bevolking. Later streken ook Maleiers en Atjehsche peperplanters op de kust neer.
De bevolking, sprekende een taal die naar
vorm en woorden veel verwantschap vertoont
met het Dairisch-Bataksch, leeft vooral van
landbouw en visscherij en Tangs het strand vindt
eenige zoutbereiding plaats.
KLOENGKOENG. Een der voormalige landschappen op Bali en uit een staatkundig oogpunt
niet het minst belangrijke onder de zes, welker
Vorsten door ons tot 1906—'08 in het zelfbestuur
over hun rijk gelaten werden. Oudtijds was het
de zetel van de Opperheeren van het eiland, die
zich bovendien Ileeren van Selapa rang
(Lombok) lieten noemen. De vorst van Kloengkoeng, de Dowa-Agoeng, werd steeds als de aanzienlijkste Balische vorst beschouwd. (Voor de
ge,chiedenis zie BALI). Het land,cha p maakt
thans met Bangli samen een onderafdeeling
der afdeeling Zuid-Bali uit, onder een controleur.
Het grenst ten N. aan Bangli, ten 0. aan Karang Asem, ten Z. aan de zee en ten W aan
Gianjar. Tot Kloengkoeng behoort het eiland
Noesa Ponida (zie PtNIDA)
De voornaamste plaatsen zijn: Kloengkoeng,
eon zeer volkrijke desa, op een uur afstand van
de kust, Gilgil (zie aldaar); Koesambe. gewoonlijk Kesoemba geheeten, op de Zuidku,, t, vlak
aan zee; Satria en Djilantik, welke in elkander
loopen en Badjarangkan. Zie ook BALI.
KLOET (Jaw.: Keloed). Vulkaan, gelegen op
de grens van Pasoeroean on Kediri, doch meest
in laatstgen. residentie. De top bevat drie kraterranden. het hoogste punt, 1731 M., HO in den
meest 0.1ijken rand, de meest westelijke rand is
de tegenwoordig nog werkzame krater on bevat
het beruchte onregelmatig cirkelvorinige kratermeer, dat volgens de laatste meting 1196 M.
boven zee ligt on een maximum diepte van 118
M. had. De kraterrand is zoo goad als geheel ge-
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sloten en ligt aan de Z.zijde 275-350 M. boven
den waterspiegel; aan de W.zijde is een smalle
kloof, waarin door de Kali tadak de afvloeiing
van bet meer plaats heeft; het meer zelf had in
1907 een oppervlakte van 0.7 &Mi. Op 29
Januari 1875 is bij de plaats van afvloeiing een
stuk van den kraterwand afgestort, ten gevolge
waarvan he meerniveau plotseling ongeveer 60
M. daalde en een enorme watermassa (40 a 50
milli oen Me.) zich over de W.belling ontlastte
en groote verwoestingen aanrichtte (zie Kol.
Versl. over 1875); men noemt dit de „koude
lahar".
Erupties van den berg zijn bekend van 5 Juni
1811, 11-14 Oct. 1826, 1835, 16 Mei 1848, 24
Januari 1851, Januari 1864. De voorlaatste hevige
eruptie was die van 23 Mei 1901 ; op dien datum
werd bijna al bet water van het meer uitgeworpen en verwoestte, met de fosse producten op
den mantel vermengd, als modderstroom (lahar)
een deel der districten Blitar en Srengat; in 1906
werd een ontlastingskoker aangebracht, waardoor de waterstand gereguleerd wordt. Op 29
Mei 1919 had opnieuw een hevige eruptie plaats,
waarbij de inhoud van het meer, 36 mill. M. 3
met groot gew( id omhoog werd gespoten, en
is neergevallen op de Z.-lijke hellingen, welke
watermassa nabij den top alles heeft geraseerd,
en met lossore verweeringsproducten in verschillende richt ingen enorme 'fairs vormde van
heete modder, die als lawinen omlaag rollende,
reusachtige steenen en boomen meesleurden;
het was derhalve geen vuur- of lava- eruptie.
On.st reeks 21 dorpen werden geheel, een 17
tal gedeeltelijk verwoest; het aantal slachtoffers bedroeg ± 5000 waaronder een aantal Europeanen. De schade wordt op meer clan 3 millioenen gld. begroot ; ook de tad Blitar is voor
een groot dcel verwoest
KLONTONG. De naam van Chin. rondventers,
zooals ze voornamelijk op Java worden aangetroffen en die in den regel manufacturen of gaanterieen verkoopen; ze worden. zoo genoemd
naar een soort van rateltje, dat ze in de hand
ho uden.

KNAAGDIEREN (Rodentia), de soortenrijkste
en meest verspreide orde der ZOOGDJEREN.
Het zijn kleine dieren, die uitsluitend van plantaardig voedsel leven. Hun meest kenmerkende
eigenschap is gelegen in den bouw der snijtanden, de z.g. „knaagtanden". Van deze staat
meestal in elk der beide kaken slechts een paar,
zelden in de bovenkaak twee paar. De knaag.
tanden groeien permanent : naarmate ze door het
knagen aan den top afslijten, groeien ze aan het
ondereinde aan.
Van de talrijke families dezer orde komen er 5
in den Indischen . Archipel voor, n.l.: Leporidae
(zie HAZEN), Sciuridae (zie EEKHOORNS,
DWERGEEKHOORNTJES en EEKHOORNS,
VLIEGENDE), Spalacidae, Muridae (zie MUIZEN en RATTEN), llystricidae (zie STEKELVARK ENS).
KNOFLOOK. Zie ALLIUM.
KNOKKELKOORTS. Zie de groote Encycl.
van Ned. Indie.
KOBA. Een district van de afd. Zuid-Banka
der res. Banka en Onderh., tevens een der 9
mijndistrieten, waarin het eiland voor de tinwinning is verdeeld. De gelijkn. standpl. van het districtshoofd had ult. 1905 een bev. van ± 1800
BEEN. ENCYCL. V. N.-I.
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zielen, waarvan een 6-tal Europ. ± 970 Chin
en een 8-tal Arab.
Er bevinden zich een Gouv. lagere inlandsehe
school en een particuliere Chin. school:
KOBUS (JAN- DERK). Geb. in 1856 to Deventer. In 1887 werd Kobus benoemd tot onderdirecteur van het juist opgerichte proefstaiion
voor de suiker te Pasoeroean, ging in 1892 over
naar Soerabaja als hoofdredacteur van het toen.
opggrichte Archief voor de Java Suikerindustrie,
maar kwam reeds in 1897 naar het Proefstation
to Pasoeroean terug en wel in de kwaliteit van
directeur, een betrekking, die hij tot zijn dood
in 1910 heeft vervuld.
Groote verdiensten heeft hij zich verworven
met onderzoekingen over de serehziekte, over
den invoer van vreemde rietvarioteiten, over selectie van suikerriet op den weg der chemische
analyse, over het kweeken van nieuwe rietvarieteiten door uitzaaiing, maar zijn houfdarbeid bleef gewijd aan de bewerking en bemesting
van het suikerriet, die hij op rationeelen grondslag wist te vestigen. Zijn 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 voor 1893 verschenen waren.

KOCK (HENDRIK MERKUS BARON DE).
Geb. te Heusden in 1779. Na eerst een groot aantal betrekkingen to hebben bekleed, word hij in
1807 kommandant over Java's Oosthoek, Madoera en Grissee. in 1808 kol. en adjud.-gen. van
den Gouv.-Generaal, en in 1809 brigadier der
legers en kommandant der mil. divisie te Semarang. In 1817 opnieuw te Batavia aangekomen,
werd hij tot gouverneur der Molukken benoemd
en, na als kommandant der troepen in Indie to
zijn opgetreden, word hij in 1826 waarnemend
Gouv.-Generaal; na de aankomst van den Comm.
Generaal Du Bus de Gisignies legde hij die betrekking neder, doch bleef als Luit.-Gouv.-Generaal
en legerkommandant de eerste persoon na den
landvoogd, tot hij 16 Jan. 1830 die betrekkingen
nederlegde en naar Nederland vertrok. Groote
diensten had hij intusschen bewezen door de bestrijding en beeindiging van den opstand van Dip& Negiira. In 1845 overleed hij te 's Gravenhage.
KODOK. Jay. naam voor kikvorsch en pad.
KOEALA. Naam van een langzamerhand in
beteekenis toenemende handelsplaats in de onderafd, Boven Langkat (afd. Langkat van het
Gouv. O.kust v. Sumatra), welke met een
stoomtramweg naar Bindjei is aangesloten aan
het Deli-spoorwegnet.
KOEALA (KOEWALA, KWALA) (MAL., en
ATJ.). Riviermonding. De namen van aan riviermondingen gelegen plaatsen worden veelal met
Koeala samengesteld, bij v. Koeala Kapoeas,
Koeala Daja, enz. Sonis begrijpen wij onder
zoo'n naam ook het achterland van de eig€-nlijke
Koeala en spreken bijv. van de landschappen
Koeala Batee, enz. ,
KOEALA KAPOEAS. Afd. der res. Zuider- en
Oosterafd. van Borneo met gelijknamige hoofdplaats (aan de Kleine Dajakrivier of Kapoeas
Moeroeng) en verdeeld in de onderafd. Beneden
Dajak, Boven Dajak, Sampit en Kota Waringin.
KOEALA LAMBEUSog. Zie LAMBEUSO1.
KOEALA SIMPANG. Standplaats van den
gezaghebber der onderafd. Temiang, afd. Oostkust van Atjeh, gouvt. Atjeh en Onderh.
16
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KOEALOE (KWALOE. HOEALOE). Zelfbesturend landschap, deel uitmakende van de onderafdeeling La boean Ratoe der afd. Asahan van
het Gouv. Oostkust van Sumatra. Het omvat
den beneden- en een gedeelte van den bovenloop der Koealoerivier, die 1,aar bronnen heeft ten
Z. van bet Tobameer, en is gelegen tussehen de
landschappen Asahan in het N. en Bila in het Z.,
Straat Malaka in het 0. en de tot de residentie
Tapanoeli behoorende Bataklanden in het W.
Behalve in het Westelijk gedeelte is de bOdem
een uitgestrekt moeras, de kampongs zijn langs
de rivieroevers gelegen.
KOEANTAN. Zie SUMATRA (rivieren)
(K wantan).
KOEBOE. Landschap op de O.kust van Sumatra, onderhoorigheid van het landschap Siak. De
bevolking woont grootendeels in de benedenstreken, nabij de Koeboe-rivier; aan de overige
riviertjes, die in de Straat van Malaka uitmonden — met uitzondering van de Dahoen hebben zich (2hineezen gevestigd, die zich met de
vischvangst bezig houden.
KOEBOE (ORANG) worden besehouwd de
oudste bewoners van Sumatra te zijn; de naam
wordt afgeleid van „ngoeboe" ( = rondzwerven):
zij waren vroeger 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,
bevvesten de Tabir, aan de Singoan benoorden de
I)jambirivier en komen soms wel zwervende
Koedoes in Ming Tinggi, ja tot aan de Komeringrivier (dus ver bezuiden de Moesi). Hun
afkomst ligt in het duister. In 1906 werd hun
aantal geschat op ± 7000. Zij behooren tot de
kleine menschen, wat lichaamsgrootte betreft;
de rnannen hebben een gen.iddelde lengte van
1.588 M., de vrouwen van 1.508 M.; zij zijn
donkerder van kleur dan de gewone Maleiers.
Zedelijk stelt men hen hoog. De kleeding is een
schaamgordel uit boomschors (of katoen) voor
beide geslachten (de kinderen loopen tot 10-jarigen leeftijd naakt) en een hoofddoek van boomschors (of van katoen), doch in de doesoens
neemt men meer en meer de Maleische kleederdracht over. Voor een groot deel zijn zij (of
noemen zich) Mohammedaan; huwelijken worden nog meestal volgens eigen gewoonten gesloten; monogamie is regel, doch het komt
voor dat een man twee vrouwen heeft; echtscheiding komt voor. Stamverband bestaat
niet, wel familieverhand; hoofden kenden zij
niet, rangen en titels evenmin. Voordat zij in
vaste dorpen woonden, kwamen zij met de buitenwereld nimmer in aanraking dan door tusschenkomst van hun Djenang, een Maleier die op
een of andere toevallige wijze hun vertrouwen
had weten te winnen; met handelaren onderhielden zij een ruilhandel op bepaalde plaatsen
in het bosch, zonder dat men elkaar ooit zag.
taal is een dialect van het Maleisch, vermengd met Javaansche, Redjangsche en Minangkahausche woorden.
HOEBOE. Landschap op Borneo's W kust,
ressorteerend onder de onderafd. Pontiana,k der
ge.ijknamige afd., hevat de delta-eilanden begrensd ten N.W. door de Poengoer en Kapoeas,

ten 0 door de Merida wak en Lida, ten Z. door
de Selat Ma ja. Het landschap, up 5088 K. M.. 2
geschat.bGrimosgentwldrnissen bedekte kustlanden. De eenige hoogte
van beteekenis is de G. A mbawang (360 M.).
Het heeft hoofdzakelijk in het N.W. een gevestigde bevolking
KOEBOE OELO LEKO. Belangrijke marga
van de voormalige onderafd. Koeboestreken
(thans van de onderafd. Moesi Ilir) in de afdeeling Palembangsche Benedenlanden, gelegen
aan den hovenloop der Batang Hari Le'ko, een
linker zijrivier van de Moesi. Hoofdplaats is Loehoek Bintialo. De marga heeft meer bekendheid
gekregen, doordat hier belangrijke petroleumbronnen vermoed worden o.a., in het noorden
aan de Soengoe Toeboe.
KOEBOESTREKEN. Voormalige onderafd.
der afd. Palembangsche henedenlanden in het
N.O. der res. Palembang. Op 1 Februari 1916 is
de onderafd. opgeheven en gevoegd bij de onderafd. Banjoe Asin, behoudens de marga Koehoestreken, welke als Batang Hari Leko een
deel uitmaakt van de onderafdeeling Moesi Ilir.
KOEDA (IKAN). Zie ZE EPAAR WES.
KOEDA AJAR, K. ARAU, K. RIMBOE. Zie
TAPIR.
KOEDOES (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH.
INDISCHE).
KOEDOES. Afd. en regentschap van de
residentie Semarang met een oppervlakte van.
590 K.M 2 . De afdeeling bestaat uit een controleafdeeling en vier distrieten; Koedoes, Tjendhna,
Oendakan en Tenggeles. De bevolking bedroeg,
op ulto. 1915 ruim 278.000 zielen, waarvan 380
Eur., 4300 Chin. en ± 40 andere Vr. Oosterl.
In het Z. der afd., in het distr. Oendakan,
vindt men de Rival, Ode, een groot moeras, dat
zich ook uitstrekt over het daaraangrenzend
district Kajen.
KOEDOES. Hoofdplaats van de gelijknamige
afd. het regentschap en distr. van de res. Semarang, gelegen aan den grooten postweg en de
stoomtramlijn Semarang-Lasem, en aan de Kali
G6lis. De hoofdplaats is vrij groot en kenmerkt
zich door fraaie houten inlandsche huizen, van
kosthaar snij- of lofwerk voorzien. De inwoners
zijn grootendeels handelaren, die overal op Java
heentrekken en soms jaren van huis blijven. Men
onderscheidt Koedoes in een oude en nieuwo
stad; de eerste draagt voornamelijk room op
het graf van Pangeran Koedoes en op de oude
moskee of liever minaret, die daarnevens emhoog rijst. Men vindt er een belangrijke Chineesche wijk. Van de inlandsche nijverheid dient
vermeld te worden de fabricatie van inl. sigaretten, die zelfs naar 0 Java worden gezonden.
Op ultimo 1915 bedroeg bevolking 38.800
zielen, waarvan een 230-tal Eur., een 4000-tat
Chin., en een 40-tal andere Vreemde Oosterl. Omtrent het graf bij de 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
hoofdplaats bevattende.
KOEKANG, ook kongkang, poekang ? (MAL.),
moeka (S0END.); oewA,-oewa (JAN.), ten onrechte luiaard genoemd door de Europ. Nyctiubus coucang Bodd. = tardigradas Fisch.).
Is in den Indischen Archipel de eenige vertegenvroordiger van de Nyctiubidae, een fa-
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milie der Hatfapen (zie ald.). Het zijn kleine, ongeveer 3 1/s d. M. lange, wollig behaarde dieren
met een zeer korten staart, kleine ooren en groote
oogen, dit laatste in verband met de nacht ,o ijke
levenswijze. Zij leven, eenzaam of in paren. op
boomen, waarin ze overdag met opgerold lichaam
slapen, terwij1 zij 's nachts zich langzaam voortbewegen. De kleur is grijsaehtig, 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 vruehten, maar ook uit insekten, vogels
en hun eieren, enz.
KOEKOEKBELOEK (KOKOK BELOEK). Zie
U1L.
KOEKOEK. De koekoeken (Cuculidae) worden
in een groot aantal soorten overal op de eilanden
van den Indischen Archipel gevonden.

KOELAWI. Zelfbesturend landschap in de onderafdeeling Paioe der residentie Menado.
KOELAWI'SCH. Zie TORADJA'SCHE TALEN.
KOELIE, KOELIECONTRACT, KOELIEORDONNANTIES. Koelie (Eng. cooli) waarsehijnlijk
een Tamil-woord, dat „huur", „gehuurd persoon"
beteekent, wordt in den regel gebezigd ter aanduiding van gekleurde arbeiders in het algemeen.
In het bijzonder duidt het woord de arbeiders aan,
werkzaam op ondernemingen van landbouw,
mijnbouw, nijverheid.
TerwijI 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 N.-I. en voor een groot deel daarbuiten.
Al spoedig na het herstel van het Nederlandsch
gezag in Indie heeft de wetgever reden gehad,
zich to bemoeien met de werving van deze arbeidskrachten en in den loop van de negentiende
eeuw is deze bemoeiing steeds meer omvattend
geworden en het koelievraag8tuk is ook thans nog
een der belangrijkste op het gebied der binnenlandsche politiek. Verschillende belangen eischen
in deze behartiging, zoowel wat betreft den
arbeider, als wat betreft den werkgever.
Omtrent de geschiedenis van het toezieht, in
deze door de Reg. uitgeoefend op Java en Madoera, zie men de groote Encycl. van Ned. Indie.
Geheel antlers dan op Java en Madoera is de
loop der zaken geweest in de Buitenbezittingen.
Terwijl voor de vroegere regelingen ook hier naar
de groote Eneycl. verwezen wordt, zij omtrent
de tegenwoordige regeling hier het volgende
vermeld.
Ernstige klachten over toestanden ter Sumatra's Oostkust gaven de Regeering in 1903 aanleiding een rechteriijk ambtenaar — mr. J. L. T.
Rhemrev — naar dit gewest to zenden tot het
instellen van een onderzoek ter plaatse, en in de
daarop volgende jaren is allengs een algeheele
herziening der arbeidswetgeving tot stand ge
komen, die thans ook omvat de werving en het
namens de regeering op de naleving der arbeidswetgeving uitgeoefend wordend toezirht.
A. Werving. Werving van arbeiders in Indie
voor het buitenland is in Ned.-Indie verboden,
behoudens bevoegdheid der Reg. om in bijzondere gevallen van dit verbod dispensatie to ver-
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leenen; de aanwerving van arbeiders op Java en

Madoera ten behoeve van ondernemingen op andere eilanden is vrij, mits met inaehtneming van
algemeene daaromtrent uitgevaardigde voorschriften. De werving van koelies in het bui•ettland strekt vooral ten behoeve der ondernemingen ter Oostkust van Sumatra en voor de tinwinning op Singkep, Banka en Billiton en betreft
uitsluitend de werving van Chineezen. Voor zooverre deze in China plaats heeft, worden de contracten gesloten voor een officieel bureau to
Swatow; geschiedt ze te Singapore of te Penang
dan heeft de contractsluiting plaats ten overstaan van den Protector of Chinese, ook genaamd
Secretary of Chinese affairs aldaar. Als werfagenten in China treden vaak laukeh8 (lieden, die
reeds eenigen tijd als contractkoelie ter S.O.K.
hebben gewerkt) op, k1aartoe door de plantersvereeniging 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, deze geschiedde tot 1909 ongereglementeerd door tussehenkomst van particuliere wedkantoren in de havenplaatsen op Java, die wervers in de binnenlanden hadden. Thans geldt
hieromtrent de regeling in de ordonnantie van
14 September 1914, Ind. Stb. no. 613. gewijzigd
bij Ind. Stb. 1915 nos. 181, 423 en 693. Zie beh lye bovengenoen -,de be-cheiden, voor uitvoeringsvoorsehriften Bijblad 8112.
B. Koelieordonnantie8. Toen in 1903 bij wijz6
van tijdelijken maatregel een Inspecteur van den
Arbeid voor Sumatra's O.kust werd benoemd,
constateerde deze ambtenaar, de beer B. Hoetink,
dat de tot nu toe gesloten contracten de belangen
der arbeiders niet voldoende behartigden. Meer en
meer werden nu contracten gesloten waarbij gebruik werd gemaakt van de bepalingen van een
door hem vervaardigd ontwerp voor een nieuwe
koelicordonnantie, en zelfs bepaalde in 1906
de Resident v. Sum.'s O.kust, dat de ambtenaren alleen dergelijke contracten mochten registreeren. Wegens een vonnis van den Raad v
Just. te Medan werd bij ordonn. van 12 Mrt. 1910
(Ind. Stb. n°. 383) de rechtsgeldigheid van dergelijke contracten verzekerd.
Een ontwerp van Mr. van Blommenstein, waarbij de z.g. poenale 8anctie (zie beneden) feitelijk
verviel, lokte veel verzet uit in de planterskringen, zoodat de Reg. zich van een regeling als
daarin voorgesteld, onthield.
Een belangrijke maatregel, zij het nog slechts
van voorloopigen aard, kwam intusschen tot
stand bij de ordonnantie, opgenomen in Ind. Stb.
1911 no. 540, sedert weder gewijzigd bij Ind. Stb.
1914 no. 616, waarbij, in afwachting van een algemeene herziening der voor verschillende gewesten buiten Java en Madoera geldende zoogenaamde koelieordonnanties, meerdere vrijheid
word verleend tot indienstneming van werklieden
op anderen voet dan bij die verordeningen bepaald. Elke verplirhting om met van elders afkoznstige werklieden een contract te sluiten,
waardoor do partijen kwamen onder bereik der
koelicordonnanties, verviel, behalve waar het
gold de op Java en Madoera bepaaldelijk voor
arbeid in de Buitenbezittingen aangeworven
werklieden.
Voor zoover aangaat Sumatra's Oostkust gal
de ordonnantie van 22 Juni 1915, Ind. Stb. no
421 een nieuwe regeling, waarbij die van 1889
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werd ingetrokken. Zij voerde niet een nieuw
stelsel in, en kan eigenlijk geen nieuwe ordonnantie gonoemd worden, maar veeleer een hernieuwde afkondiging- der ordonnantie van 1889,
waarin talrijke sedert plaats gevonden hebbende
wijzigingen zijn opgenomen.
Terwijl onder de strafbepalingen niet meer behouden zijn die wegens „verregaande luiheid" en
„dienstweigering", zijn ook nu nog die gehandhaafd, welke meer bijzonder onder den naam
„poenale sanctie" bekend zijn. nl. die tegen elke
willekeurige inbreuk op de werkovereenkomst,
als hoedanig van de zijce van den werkman beschouwd worden: a. niet naleving van de verplichting om zich tijdig op de onderneming te
bevinden; b. desertie; c. voortgezette weigering
om den verplichten arbeid te verrichten.
Voorts is ook nu nog gehandhaafd de bepaling dat werklieden, die tijdens den duur der
overeenkomst buiten de onderneming terecht gestaan of een vrijheidsstraf ondergaan hebben,
dan wel zij, die na een afwezigheid wegens verlof,
ziekte of anderszins niet binnen bekwamen tijd
naar de onderneming terugkeeren, namens de
politie door personeel van den werkgever naar
de onderneming teruggevoerd kunnen worden.
Intusschen is bij artikel 24 van de nieuwe
koelieordonnantie ten aanzien van de hier aangehaalde groepen van voorschriften ,bepaald dat
zij, „zoodra de omstandigheden zulks ter beoordee„ling van den Gouverneur. Oeneraal toeluten, op een
„door Hem vast te stellen tijdstip buiten werking
„zullen treden voor de ondernemingen in het geheele
„gewest, dan wel voor die in een bepaald gebied,d(el,
„h.etzij voor alle werkovereenkomsten, hetzij voor
„nader door Hem aan te duiden werkovereenkom„sten van een bepaalde soon of strekking”.

De regeering hoopt dat allengs, met medewerking van de werkgevers, door arbeiderskolonies
een vrije arbeidersbevolking ter O.kust zich zal
ontwikkelen, voor welke uit den aard der zaak
koelicordonnanties met poenale sancties enz. niet
meer noodig zullen zijn.
Het ligt in de bedoelieg der Arbeid in=pectie,
geheel nieuwe regelen voor arbeid.-contracten,
in het bijzonder voor Jav te ontwerpen.
Ten aanzien der andere gewesten van do Buitenbezittingen mag worden verwezen naar de
afzonderlijke voor die gewesten vastgestelde ordonnanties, welke in hoofdzaak met die van S.O.
K. van 1889, zooals die sedert werd gewijzigd,
overeenstemmen on die alle voornl. wijziging
ondergingen door de reeds vermelde ordonnantie

van 1911, Ind. Stb. 540.
C. Arbeidsinspectie. Nadat door den hoer B.
Hoetink als tijdolijk inspecteur van den arbeid
op Sumatra's Oostkust binnen korten tijd tal
van verbeteringen in de toestanden onder de arbeiders ter S.O.K. tot stand gebracht waren,
werd bij G.B. van 6 Juni 1908 no. 3 (Ind. Stb.
no. 400) een definitieve regeling van de Arbeidsinspectie tot stand gebracht, die nu niet meer
enkel Sumatra's Oostkust, maar geheel Nederlandseh-Indie betreft. Thans bestaat het personeel uit een chef van den dienst, twee inspectours, waarvan een sous-chef van den di enst, en
meerdere adjunct-inspecteurs met tolken. De
dienst der arbeidsinspectie en koeliewerving
ressorteert onder het Departement van Justitie;
de chef en sous-chef hebben to Batavia, de andere
ambtenaren meerendeels in arbeidscentra hun

standplaats. In het algemeen is de taak der inspectie aldus omschreven: het toezicht op de naleving van de voorschriften der koelie- en wervingsordonnanties.
Van tijd tot tijd wordt door de Arbeidsinspectie een uitvoerig „ V erslag van den dienst der
arbeidginspectie en koeliewerving in N ederland,3chI ndie” uitgebracht, dat daarna ter Landsdruk-

kerij wordt gedrukt.
Hoewel nog langen tijd koelieordonnanties in
den titans gebruikelijken zin niet zullen kunnen
worden gemist, mag tocli worden vertrouwd, dat
allengs de vrije arbeid zal toenemen en een volledige arbeidswetgeving, de onderlinge rechten
en verplichtingen, uit vrijen arbeid voortvloeiende, beheersclend, niet meer in de verre toekomst ligt.

KOELIT LAWANG (MAL.). Cinnamomum Cu/it-1(1(mm

Nees, fam. Laur«treae. De bast on de
vruchtjes van doze en eenige andere Jay. kaneelsoorten komen als k o e l i t la w a n g en
b o ea h la w a n g in de inl. geneeskunde voor.
KOELIT MANGGIS. Zie GARCINIA MANGOSTANA.
KOELIT MANIS. Top in het Barisangebergte,
1859 M. hoog, ten N. van Pain an in den bovenloop der Bajang rivicr (Sum. Westk.).
KOELOEK, in het Mohamm. rccht een wijze
van echtscheiding. Zie TALAK.

KOELOEK. Ouderwetsch-J a vaansehe staatsiemuts, zuiver kegelvormig, op 2/ 3 der hoogte plat
van vlak, zonder rand van onderen. In vorm dus
volkomen als do KOPJAH (d. i. fez) en KANIGARA (zie doze woorden), maar van geheel
andere stof, n.l. van fijn katoen of grasliiinen ijl
geweven, en met rijststijfsel glanzend vast gestreken.
KOELON PROGO (Praga). Afd. der res. Djokjakarta met hoofdpl. Wat6s, bestaande uit het
regentschap Koelon-pragh, behoorende tot het
sultansgebied en het regentschap Adikarta (zie
aldaar). De afdeeling telde einde 1915 een 75-tal
Europeanen, 330 Chineezen en 270.000 Inlanders.
KOEMBANG of KOMBANG (MAL., JAV.). Houtbij. Zie BIJ.

KOEM ELI of HOEWI KOEMELI (soEND.).
Zie COLEUS TUBEROSUS.

KOENANG (KONANG) of KOENANG-KOENANG (MAL., JAV., SUEND.). Vuurtor. Zie het
art. API-API.

KOENDOER. Zie KARTMOEN.
KOENINGAN. Regentschap, behoorende tot
de afd. Cheribon, bestaande uit een contrAleafd. (Koeningan) en vier distr.: Koeningan, Kadoegede, Loerahgoeng en Tjiawigebang. Het
regentschap telde in 1905 ± 223,000 inwoners,
w.o. een 70-tal Europeanen. ruim 3200 Chineezen en enkele Arabieren. Vroeger vormde het eon
afzonderlijke afdeeling. Er is wel beweerd, dat de
vrouwen van Koeningan en Soenfedang de
schoonste van Java zijn. Koeningan-paarden zijn
bekend; zij zijn fraai gebouwd, deugdzaam, maar
bijzonder klein van gestalte; korte, breede kop
en breed, afgerond kruis. De hoofdplaats Koeningan telde einde 1905 ruim 6000 inwoners,
waaronder + 50 Europeanen, bijna 200 Chineezen en een 40-tal Arabieren.

KOENIR (JAv.). Zie CURCUMA.
KOENJIT (mAL.). Zie CURCUMA.
KOENJOEK (soEND.). Zie ,TAVAANSCHE
AAP.

KOENTO DAR ES SALAM—KOERINTJI.
KOENTO DAR ES SALAM ook wel genoemd
KOENTo of KOTA INTAN. Een der 5 Rokan
landschappen, die gezamenlijk de onderafd. Rokan van de afd. Bengkalis vormen in het gouvernement Oostkust van Sumatra. Het omvat het
stroomgebied van de Rokan Kiri, van de Oostelijke grens der IV Kota (Moeara Ngaso) af tot
aan Pasir roempoet.
Van de Westelijke grens af daalt de tamelijk
vlakke bodem langzaam, doch gestadig naar het
Oosten, om in de benedenstreken moerassig te
• worden ; slechts op vrij groote afstanden van de
zich sterk kronkeiende Rokan Kiri treft men
hetzij doorloopende, hetzij op zichzelf staande
terreinverhoogingen aan, bekend als „tanah
kasang".
Het negri- en soekoebestuur is in Koento Dar
es Salam op dezelfde leest geschoeid als in de
overige Rokan-landschappen. De Maleisehe bevolking is Mohammedaansch, de Sakais langs de
Rokan Kiri zijn het in naam, terwijl bij die in de
Batang Poetihstreek (een der Sakai-nederzettingen) heidensche begrippen overbeerschen.
Voor rechtspraak, geestelijkheid en middelen
van bestaan zie men onder RAMBAH.
KOEPANG. Onderafd. der afd. Zuid-Timor
en Eilanden van de res. Timor en Onderh., bestaande uit: a. het tot bet rechtstrecks bestuurd
gebied behoorend terrein, ingenomen door de
hoofdplaats Koepang, b. de om de baai van Koepang gelegen strook grond ter breedte van zes
paal ( ± 9 K.M.) gerekend van de kustlijn, loopende van den Zuidelijken oever van de rivier Oil
Faoe tot aan den Westelijken oever van de aan
de Zuidknst uitmondende Oepaha-rivier; c. de
landschappen Foenai, Tabenoe, Amabi (voor
zoover dit landschap niet valt binnen het sub b
bedoeld gebied), Klein Sonbait, Amarassi, Amaen Koepang, het laatste met inbegrip
bi
van bet eiland Semaoe, benevens enkae kleinere eilanden.
KOEPANG. Landschap op de Zuidpunt van
het eiland Timor, behoorende tot de gelijknamige
onderafd. der afd. Zuid-Timor en Eil. van de
res. Timor en 0. onder een Radja, die verblijf
houdt op het aan hem onderhoorige eil. Semaoe.
KOEPANG. Hoofdplaats der residentie Timor
en 0., alsmede standplaats van den assistentresident der afdeeling Zuid-Timor en Eilanden.
In 1916 telde de bevolking 3500 zielen, waaronder een 230-tal Europeanen en ruim 1000 Chineezen, Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen. Koepang ligt aan de Zuidzijde van de
baai van denzelfden naam. Door de Koeninorivier. welke slechts aan de monding bevaarbaar
is, wordt de plaats in twee deelen geseheiden.
Goede wegen doorsnijden het oude centrum, in
hoofdzaak de woonplaats der Europeanen. In de
toekomst zullen de nieuwe Europ. woningen in
het heuvelterrein worden gebouwd. Er is handel
in copra, huiden, hoot, 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, en is
voornamelijk beperkt tot het eiland Sernaoe,
tegenover Koepang gelegen. De taal is verwant
met het Timoreesch, enz., doch nict zoo nauw als
bijv. het Timoreesch met het Rottineesch.
KOER-GROEP. Eilandengroep, tot de Keieilanden (zie aldaar) gerekend, maar waarvan

245

de bewoners noch in • taal noch in afstamming
met de bevolking der eigenlijke Kei-eilanden
verwant zijn. De groep bestaat uit het hoofdeiland Koer (Koor, Khoor), de Noordelijk daar-,
van gelegen eilandjes Boei, Kaidos of Sekat en
Kaimeer en de beZ. het hoofdeil. gelegen eilandjes Onin, Mangoer en Fadol (De 3 Gebroeders).
De bewoners belijden den Mohammedaanschen godsdienst. Het zielental zal omstreeks
1200 bedragen. Nabij de kampong Warkar treft
men twee keteltrommen aan, klaarblijkelijk via
Banda aangebraeht; zie bij KETELTROMMEN.
KOERA-KOERA. Algemeene Maleisehe naam
voor moeras- en zoetwaterschildpadden uit de
familie der T estudinidae.
KOER'AN. Zie ISLAM I. b. en KORAN.
KOERIA. Zoo worden tegenwoordig de districten genoemd in de res. Tapanoeli, waarvan de
hoofden rechtstreeks ondergeschikt zijn aan den
Europ. besturenden ambtenaar der onderafdeeling of afdeeling.
KOERINTJI. Landbeschrijving.Meest
Westelijke afdeeling van de res. Djambi, gelegen
tusschen Ph° en 2 1 /2° Z.B. en 101° en 102° O.L.
v. Gr. De oppervlakte bcdraagt ongeveer 4300
K.M. 2. De afd. telde in 1915 ongeveer 57.000
inwoners, waaronder slechts enkele Europeanen
en 80 Chineezen. Koerintji bestaat uit een groote
vlakte, welke in het hartje van den Barisan is
gelegen, en uit omringende gebergten. Deze
laatste zijn te verdeelen in twee rijen, welke beide
waterscheidingen vormen. De meest Westelijke
vangt aan bij den G. Oeloe Batang Liki (2400 M.)
in het Noorden op de grens met het gewest Sum.
Westkust en loopt in Z.O. richting verder over
de Boekit Pinang, Boekit Krongsong (2300 M.),
Goenoeng Pandan (1900 M.), Goenoeng Raja
(2550 M.) en Goenoeng Koenjit (2400 M.). Evenwijdig met den genoemden rug loopt een meer
Oostelijke waterscheiding welke aanvangt bij
den Boekit Sapoe (2300 M.) en over den Boekit
Loemoet (2200 M.), G. Patahtiga (2300 M.) tot
aan den G. Soelah (2000 M.) gaat, waar een splitsing in twee lagere takken plaats heeft: een in
Z.O. richting over den B. Sangldi en B. Pandan,
een in 0. richting over den B. Nanas naar den
B. Mandai Orai. Geen der genoemde toppen zijn
werkzame vulkanen, zooals de G. Koerintji
(zie aldaar) of Piek van Indrapoera in het N.,
de G. Soembing in het Z. zijn. Tusschen deze
0. en W. waterscheiding in ligt de eigenlijke hoogvlakte van Koerintji, ongeveer 45 K.M. lang en
5 K.M. breed (oppervlakte ± 300 K.M. 2). Van
N.W. naar Z.O. neemt deze vruchtbare, waterrijke en vrij dicht bevolkte vlakte in breedte toe
Op 733 M. boven zee ligt het Meer van Koerintji of Danau Gadang, dat het water van de
B. Sioelak opneemt en door de Merangin afvloeiing heeft naar de Batang Hari. Het meer
heeft een lengte van 9 en een breedte van 6,5
K.M. en bevat helder, zoet water, dat zeer vischrijk moot zijn.
Buiten de groote vlakte komen nog kleine
vlakten voor. De voornaamste rivieren zijn de
Batang Hari, de Tembesi, de Merangin, de
Batang Sioelak, de B. Tebo en de B Tabir.
Geen enkele der rivieren is door eenigszins
groote prauwen te bevaren, aangezien alle te
veel ondiepten hebben; ook op het meer van
Koerintji worden slechts kleine prauwen en
vlotten gebruikt.
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KOERINTJI — KOERINTJI (GOENOENG).

Economische toestand. Het hoofdmiddel van bestaan is de landbouw, en wet de verbouwing van
rijst op sawahs, waarvoor de moerassawahs al
zeer gesehikt zijn. Door gebrek aan arbeidskrachten wordt lang niet al het geschikte terrain gebruikt. 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
uitvoer kan plaats hebben naar Padang, hoewel
de vracht daarheen door de slechte verbinding
niet minder dan 3.50 a 4 gulden per pikol bedraagt. (Rijstprijzen in Koerintji f 1 50 a / 2,
in Padang I 8 per pikol). Het plan om een kabelbaan aan te leggen, ten einde den rijst uitvoer
te vergemakkelijken, komt zeer waarsehijnlijk niet tot uitvoering. 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 vulkaniseh gesteente zulk
een uitstekenden voedingsbodem, dat de Koerintji-koffie van een kwaliteit is, welke in de meest
ongunstige tijden nog / 40 per pikol kan halen.
Ook voor tabaksteelt is Koerintji zeer geschikt;
de bewerking van het product liet echter alter;
te wensehen over. Sedert de rnethoden van Pajo
koemboeh her worden toegepast, kan de tabak
een tweemaal zoo hoogen prijs behalen Cassia, kaneel,aardappelen en uien wordenin kleine hoeveelheid uitgevoerd, terwijl nog zeer veel andere
gewassen voor eigen gebruik of verkoop op
de nabijliggende pasars worden geteeld.
Men treft in Koerintji nog veel dicht oerwoud
aan, met ijzerhout en goede bamboesoorten en
waarin nog wild gedierte als olifanten, rhinocerossen, tijgers, varkens, herten en berggeiten (ka mbing oetan) aangetroffen worden. Aileen in de
nicest N. en Z. streken en tangs de M6rangin
vindt de bevolking een bestaan door het inza tnelen van rotan en getah, hoewel ook daar in steeds
mindere mate. Koerintji is, behalve voor den
landbouw, ook uitstekend voor veeteelt geechikt, zoowel op de vlakte, als op de weiden
(padangans) van de heuvels.
Bev olkin g. De Koerintjiers zijn van
blinangkabausche afkomst. Hiervoor pleiten de
matriarchate instellingen, zeden en gewoonten
welke thans nog bij hen worden aangetroffen,
de taal, die een Minangkabausch dialect is en
ten slotte enkele nog bestaande piagems (acten
en besluiten) die er op wijzen, dat de eerste bewoners uit de Padangsche-bovenlanden afkomstig waren. In uiterlijk hebben zij veel overeenkomst met de bewoners van het Z. der Pad.
bovenlanden, doch met een meer Mongoolschen
trek De bevolking is echter langen tijd onder
invloed van Djambi geweest en dit, gevoegd bij
de geisoleerde ligging van het land, maakt het
begrijpelijk, dat zich een geheel nieuw type heeft
ontwikkeld. Wat de bevolking vooral onderscheidt van de omringende, is haar buitengewone
werkzaamheid, als gevoig van de zucht tot sparen, welke eigenschap soms in schraapzucht en
gierigheid ontaardt, maar tevens afhoudt van
talrijke ontspanningen en uitspattingen der naburige volken. Naar de Koerintjier bovendien
beschikt over behoorlijk gezond verstand, handels- en ondernerningsgeest bezit, en niet conser-

vatief is, daar is het duidelijk, dat een zoodanig
yolk in cconomiseh en intellectueel opzicht het
ver brengen Lan.
Hoewel de K oerintjiers een halve eeuw geleden nog meerendeels heidenen waren, is thans
de Mohammedaansche godsdienst de overheerschende geworden; fanatisme wordt in het algerneen niet bij de bevolking gevonden
De eerst kort geleden opgericlite volksscholen,
waarvan er in 1915 23 bestonden, met ± 4000
leerlingen, staan zeer in de guest der bevolking,
die groote behoefte gevoelt aan eenvoudig onderwijs. Soengei Penoeh heeft een Gouv. school 2e
klasse met ± 200 leerlingen. Groote }Jet ekenis
heeft het Molt. godsdienstonderwijs.
De huizen, grootendeels van hout, zijn op achtt wee rijen
kat t,ge paten gebouwd. Zij staan
net eon breede st raat er tusschen en daar midden
in of daar achter de bijna evengroote rijst schuren.
Do bewoners van een straatkanip zijn meestal
!Ault van eon zelfde fa miliet ak ( = loen h); zij
ku ► nen in elkaars vettrckken korner) doordat
de voorgalerijen van alle huizen met elkaar in
verbinding staan. Elk huis is door een schot
evertangs in t weeen gedeeld : het voorste deel
client voor ontvangst van gasten, in het doh, erste
zijn woos- en slaapvettrek en kenken.
Geschiedenis. Onze pogingen tot aanrakingen met dit landscleip dateeren van 1840,
(loch waren uiterst Bering; tot 1902 was K.
sleeks door 2 Europeanen bezocht. Teng,volge
onz..r militaire ac• ie tegen Djambi word in 1902
ook nadere aanraking met Koerint ji, waar de
opsta ► delingen een schuilplaats vonden, noodig
zoodat in 1903 eel\ milit. exp-ditie (!erwaarts
gezonden wtrd, welke tot de onderwerping van
bet landsehap Aanvankelijk %lord KoerinIF wider een ass.- resident gesteld, en gevoead bij
Sumatra's W,stkust, doch in 1900 met Djambi,
dat teen et n tijdelijke afdeeling van Pa !een bang
was, vereeiugd tot het nieu we ge west Dj>( mbh
Best u u r. De afdeeling is ver'eehl in 2
district en, het N. district, Seta pan H6lai Kain,
tegen woord ig der naarn d ragend Koert tj, Oeloe,
st aat under ,‘en dist Het shoofd te Soot ge Pen. ► -11;
het Zuiclel. Tiga Helai Kain, dat thans Koerintji
llir heat, onder eee dist rictshoofd te Satiggaran
Agoeng. Soengei Pen wh is een haler, vriendelijk
plaatsje, mot breede goed onderhouden wegen,
rozen op de erven en een geeementecrtle waterleiding, voorzien van straw ve rliehtin g, en in het
bezit van 3 flinke pasarloodsen en eon kazerne
veer gewn pende pelitie (50 ma, ). Ssneearan
Agoen, ligt can den oever van het meer, ter
plaatse waar de ,Ajer Koerintji zi h in de Mtrangin stork, yen nada deze het meer van Koerintji
heeft verlaten. De districten zijn onderverdeeld
in mi'ndapo's (mindapo = balai, raadzaal), dat
zijn fe(leraties van doesoens (dorpen), de doesoens in soekoe's en deze in k(leboe's (families);
het hoofd eener mendapo draagt den titel van
dicpati; het doesoenbestuur berust bij de soekoehoofden (depati soekoe), bijgestaan door een rio
en een doebalang of i,'6pala tiga poeloeh; de
hoofden worden bij onderling overleg gekozen
door de mannelijke bevolking. (Zie ook
KOERINTJI (GOENOENG). Piek van Koerintji
Piek van Indrapoera, of Goenoeng t.adang.
Werkzame vulkaan 3806 M., de hoogste berg van
Sumatra, gelegen op de grens tusschen het Z.lijkst
gedeelte der Padangsche Bovenlanden

KOERINTJT (00ENOENO)---KOETEI.
Westk.) en het landschap Koerintji van het gewest Djam i. Van de zijde der XII Koto in het
N. rust de berg als e n volkomen vulkaan uit
een vlakte van 5U0 M. hoog op. De nieuwste
eruptiekegel is op den 0.1ijken rand van den
ouden krater uitgebroken Op ongeveer 3000 M.
eindigt bet woud op de hellingen van den berg,
en vindt men nog alechts aag struikgewas en
kleinere planten. De laatste 500 M. zijn geheel
onbegroeid. De N.lijke hellingen, boven zwaar
begroeid, zijn beneden zacht glooiend en rijk aan
water. Deze landdreek is spreekwoordelijk
vruchtbaar; men vindt op die N.lijke hellingen
eenige koffie-ondernemingen. De groote vruchtbaarheid van deze streak zoude ongetwijfeld
het land tot grooten bloei kunnen brengen, ware
het niet, dat de af%oerwegen naar spoorlijn .en
kust zoo lang en zoo vol terreinmoeilijkheden
zijn.
AOEROEDOE. Een eilandje op de N.kust van
Nieuw-Guinea. recht 0. van Japan.
JAv.). Zie SCH LEICHERA.
KOESAMBI
KOESAN. Zie PtGATAN EN KOESAN.
KOESKOEZEN (Phalangeridae) Familie der
Buideldieren, verwant met de kangoeroe's, waar
van ze zich door de gelijke lengte der pooten en
door een grooten, opponeerbaren, nagellomen
eersten teen onderscheiden. De voet is dus een
grijpvoet en de koeskoezen zijn dan ook bij uit.
stek hoombewoners. Ze voeden zich hoofdzakelijk
met p!antaardig voedsel, maar aommigen versmaden ook insekten en zelfs grootere dieren.
bijv. Kleine vogels, niet. De eigenlijke koeskoezen,
het geslaeht Phalange , of 0118,148 (in NoordCelebes koesi, in de Molukken koesoe geheeten)
zijn ook door het bezit van Pen grijpstaart met
rondom naakten top als boombewoners geken
merkt. Het ziin dicht en wollig behaarde dieren
van rnidde1matige grootte, die een nachtelijke
levenswijze voeren en den dag, ineengerold
slapende, in boomen doorhrengen. Hun v!eeseh
is op Celebes en in de Molukken een gPliefd voedsel. Een aantal soorten van dit geslaeht bewoont,
behalve Queensland, 11 ,4 0.1ijke gedeelte van
den Indisehen Archipel van Nieuw-Guines tot
Celebes. Tot dit geslaeht behoort o.a. ook het
vliegend buideleekhoorntje (B,taurti$ brecicep,
vr. panuanws Thom.) dat behalve op N. Guinea
ook in de N. lijke Molukken en op de Aroe- en
Kei-eil. voorkomt, en in de Molukken tikoes
kela pa genoemd wordt.
KOESOE. Zie KOESKOEZEN.
KOESOEMBA (rd %L.). Zie CARTHAMTJS.
KOESOEMBA KELING (mAL.). Zie BIXA
KOETA. Dorpsgemeente in de Bataldanden:
zie HO ETA.
KOETA RADJA. Hoofdplaats van het Gouv.
Atjeh en Onderhoorigheden, res. van den eivielen
en militairen Gouverneur. Heeft zich ontwikkeld
nit den vroegeren sultans- „dalam". Doze lag
op eenigen afstand van den I. oever der Atjehrivier, bijna een uur varens boven haar monding.
Die „dalam" was een rechthoek van 600 bij
250 M., omgeven door houfdzakelijk aarden
wallen en doorstroomd door de Kroeeng Daroj.
Wat zich binnen die wallen bevi , nd maakte plaats
voor gouverneurswoning, militaire en civiele
bureaux, magaz ij nen, work plaatsen, kazernes
en officierswoningen. Aileen de grafmonumenten
van soeltans en soeltansbetrekkingen blevf-n
meerendeels gespaard. De aarden wallen werden
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verheterd en versterkt en later vervangen door
van sehietgaten voorziene steenen meren, en
zoo groeide nit de vroegere „dalam" de „kraton",
het hart van de „Koeta-Radja" gedoopte hoofdplaats. Tijdens het bestuur van den Gouverneur
Van Heutsz geschiedde er veel tot verfraaiing
en veraangenaming van de. door hare liggiang
tangs de rivier met op den achtergrond de groene
hellingen van steile hergen toch reeds aantrekkelijke hoofdplaats. Onder den Gouverneur Van
Daalen kreeg Koeta-Radja een waterleiding
uit de Kroeeng Pineung en werden volksbaden enz. gemaakt in de Chineesche wijk Peunailing, de KlingPnwijk Geudah en de vooral
door Javanen en Maleiers bevolkte Kampong
Baroe, welke laatste geheel word vernieuwd
In de laatste jaren, tijdens den Gouverneur
Swart, verrezen aan de Esplanade een Atjeh
museum en werden tal van fraaie Bevels voor
diverse onderwijsinriehtingen uitgevoerd.
Het is te Koeta-Radja gematigd warm, maar
vaak winderig: dank zij vooral de voortreffelijke
watervoorziening, is de plants gezund te noemen.
Koeta-Radja vomit eon onderafd. van de afd.
Groot-Atjeh, en wordt reehtstreeks bestuurd
door den Assistent-Resident van Groot-Atjeh,
bijgestaan door een Civielen gezaghebber. De
bevolking telde u!timo 1914: 312 Europeanen
( niet-militairen), 2107 Inlanders (niet Atjehers),
7(i9 Atjehers, 2197 Chineezen en 330 andere
Vreemde Oosterlingen, totaal 5735 zielen. Aan

onderwjsinstellingen heeft men: een Europeesehe
school der le en een der 2e klasse, een HollandschInlandsche school, een A mbonsche school, een
Gouvrs -Inlandsche school 2e klasse, twee yolksscholen voor jongens en een voor meisjes. een
gesubsidieerde „sekola Christiani", en een frobelschool der loge „Prins Hendrik". Ook is er eon
ambachtsschool voor Atjehsche jongens en een
industrieschool voor meisjes.

KOETA TJANE. ,Standplaats van den gezaghebber over de afdeeling A!aslanden, gouvernement Atjeh en onderhoorigheden
KOETEI. Landbeschrijving. Land
schap op Borneo's O.kust, ressorteerende onder
de afd. Samarinda verdeeld in twee onderafd.
Oost- en West-Koetei, begrensd ten N. door de
landschappen Sambalioeng en Boeloengan, ten
W door de onderafdeeling Boven Mahakam, ten
Z. door de onderafd. Pasir en Poeroek Tjahoe en
ten 0. door de straat van Makasser. De oppervlakte van het landschap bedraagt ± 79.800
K.M. 2 met inbegrip der tot het landsehap behoorende eilanden. Het landsehap wordt hoofdzakelijk gevormd door het stroomgebied van de
Mahakam tot aan Moeara Moeioeb, de gren.s
met de onderaideeling Boven Mahakam. De ri vier
is bij gemiddelden waterstand voor grooter©
stoomschepen bevaarbaar tot aan M6lak, 540
K.M. van de monding, en voor kleinere stoomschepen, bij hoogen waterstand ook voor stoomschepen van 11 voet diepgang, tot aan Long
'ram, de hoofdplaats der onderafd. Boven Mahakam, 630 K.M. van de monding der rivier golegen. Tusschen Soengei Boeloeh tot voorbij
Moeara Pahoe is het land geheel vlak en worden
de groote, zeer vischrijke meren Semajang en
Djknpang aangetroffen; groote uitgestrektheden
worden bij hoog water overstroonad. Benedenstrooins Soengei Boeloeh begint het heuvelland
dat zich tot Pelarang bovenstrooms Sanga San
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uitstrekt. Bij Sanga Sanga begint de delta van
de Alahakam, de rivier splitst zich hier in 3 armen,
waarvan de middelste zich weder in tweeen
splitst. De Noordelijkste is de Moeara Beraoe,
de twee daarop volgende zijn de Moeara Bajoer
en de Moeara Bakapei, de Zuidelijkste is do
Moeara Djawa.
De voornaamste plaatsen aan de Mahakam
zijn, de rivier opvarende. Samarinda, standplaats
va.1 den Assistant-Resident: Tengg,arong, zetel
van den Sultan, Moeara Kaman, Kotabangoen,
Moeara Moentei, middenp9nt van den vischha ride' s Mceart Pahoe en Mclak. Behalve bij
Moeara, Muejoeb hevinden zich aan de Mahakam teen Deja ksehe nederzettingen. De groote
Maleische kampongs 7ien er, behlIve
keurig uit. de Dajaksche 1 , evolking woont meer
in het binnenland. Het landschap verkeert in
hloeienden toestand; de handel in boschproducten en gedroogde en gezouten viseh is onder
nor male omstandiu.heden zeer lovendig.
Behalve aan boschproducten is het land bij
zonder rijk aan petroleum en wel meer speciaal
de onderdistricten Sanga Sanga en Sambodja,
waar de Bataafsche Petroleum Maatschappij
haar bedrijf uitoefent. Zie BALIKPA PAN.
Door de Nederlandsche Koloniale Petroleum
Alaatschappij worden thans exploratiewerkzaamheden verricht in het Noorden bij de zeekust, in de districten Bengalon en Sangkoelirang. In het laatste district werd Nereids
olie aangeboord. De kuststreken eigenen zich
bijzonder your de klappercultuur, waarmede
zich vooral Boegineezen be7ig houden. To
Kwala Badak aan de Mahakam en in Sangkoelirang o.a. staan uitgestrekte klappertuinen;
de bevolking is daar bijzonder welvarend.
Bev olkin g. Het landschap Koetei w rdt
bewoond door Koeteineezen, Boeg neezen, Bandjareezen, Badjau's en een aantal Dajakstammen, waaronder de voornaamste zijn de Toendjoeng-Dajaks, de Bahau's en de Kenja's. De
Koeteineezen zijn waarschijnlijk geimmigreerde
Maleiers, die ten tijde van hun komst op Borneo
nog Heidenen waren; thans hebben zij alien
den Islam aangenomen. Zij wonen door 't gelieele
verspreid, met Tenggaroeng,
K ota Bangoen, Moeara Pahoe, Melak, alle aan
(e Mahakam, Moeara Klindjau aan de Kedang
Kapala, Kembang Djanggoet aan de Belajan
en Kahala aan de gelijknamige rivier als voornaamste centra. De taal der Koeteineezen is in
het algemeen Maleisch, door den invloed der
vroegere Hindoe-Javaansche kol onisatie vermengd met veel Javaansche woordei; echter
treft men er verschillende dialecten in aan.
De vestiging van Boegineezen dateert reeds
van 1668; terwiji ze vroeger uitsluitend to Samarinda woonden, vindt men ze thans door het
geheele landschap verspreid; zij vinden hun
bestaan voornamelijk in den handel. De Boegineezen van Koetei zijn voor verreweg het grootste
deel afkomstig van Wadjo, en slechts voor een
gering aantal van Boni en Soppeng.
De Bandjareezen, die men eveneens door geheel Koetei verspreid vindt, komen er voornamelijk tot het inzamelen van boschproducten
en nemen steeds in aantal toe. De Badjau's, die
alleen van vischvangst leven, zijn afkomstig
van de Soeloe-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 eenige, die reeds sedert eeuwen daar gewoond moeten hebben; de Toendjoeng-Dajaks,
die aan weerszijden van de Mahakam in de nabijheid van Melak ver land waarts in wonen, zijn
nauw verwant met het Koeteische vorstenhuis.
In de binnenlanden van het landschap vindt
men nog zwervende Poenans en Basaps, (zie
POENANS). De verschillende Dajakstammen
in Koetei onderscheiden zich niet in bijzondero
mate van hun stamverwanten elders; men zie
derhalve het art. DAJAKS.
G e s c h i e d e n i s. Uit vondsten van Hindoebeeldjes en beschreven steenen is gebleken, dat
in het Koeteische kolonien van Hindoe's bestaan hebben; uit den Nagaraki, rtagama is
bekend, dat Koetei tot de Madjapahitsche
onderhoorigheden behoorde.
Ofschoon reeds in 1635 een Nederlandsche
vloot Koetei bezocht, is eerst in 1825 een ernstige poging aangewend om deze duurzaam to
maken. In 1844 werd een overeenkomst met
den Sultan gesloten. De in 1902 gesloten overeenkomst geldt tot nu toe, waarbij de sou vereiniteit van Nederland erkend werd. In 1846 word
de eerste ass.-res. to Koetei aangesteld.
B e s t u u r. Het bestuur over het landschap
wordt gevoerd door eon Sultan met vier landsgrooten. Gedurende de minderjarigheid van den
aangewezen toekomstigen zelfbestuorder Adji
Mohammad Parikisit wordt het bestuur gevoerd
door een regent. Het landschap is verdeeld in
11 districten en 8 onderdistrieten.
De Dajaks staan onder erfelijke stamhoofden,
die door den Sultan worden aangewezen of erkend en dan meestal tevens een Mal. titel ontvangen. Het landschap ontwikkelt zich geleidelijk, de financien verkeeren in bloeienden
toestand.

KOETJOEBOENG (soEND.). KETJOEBOENG
(MAL.,
Zie DAT[JRA.
KOETOARDJO. Hoofdplaats van het gelijkn.
regentschap der afd. Poerworedjo, res. Kedoe,
tevens standplaats van een controleur.
KOEWEAI (JAY.). Zie MANGIFERA ODORATA.
KOEWOE, Hoofdplaats van het distr. Kra&Tian, van de afd. en het regentschap Grobogan van de res. Semarang, bekend door de
dicht daarbij liggende modderwellen, Blodoeg
geheeten; een nagenoeg cirkelvormig convex terrein van ongeveer een halven paal ( 3/4 K.M.)
in doorsnede uit blauwe of loodkleurig weeke
modder bestaande, die voortdurend in beweging
is on zich op verschillende plaatsen, voornamelijk
echter op twee, om de 20 of 30 seconden verheft
tot eon meter hoogte en dan met een duff en knal
uiteenspat, waarbij het als witte damp doorbrekende gas do modder tot een hoogte van 5 A,
6 meter opwerpt, waarna deze hoorbaar op de
vloeibare massa terugketst. Het uitgestooten
water is ziltig en bevat eenige percenten zout.
Hiervan heeft de bevolking sedert onheuglijke
tijden gebruik weten to maken. Men vangt dit
water op in putten of wel, waar to weinig water
sijpelt, graaft men er naar en brengt het vervolgens op een raamwerk van halve bamboes, met
de hoile zijden naar boven gekeerd, waar men
het door de zonnewarmte laat verdampon. Het

KOEWOE—KOFFIECULTUUR (GOUVERNEMENTS.)
zout blijft als een korst in de bamboe achter,
wordt er uit geschept en op de pasars verkocht.
Bepalingen betreffende het aanmaken van
zout uit de zoutwaterwellen in . Grobogan, (ook
nabij de desa Dj n vindt men er) de regeling
der belasting en het vervoer van het zout buiten
de afdeeling van herkomst, zijn opgenomen in
Ind. Stb. 1910 no. 657.
KOFFIE. BOTANISCHE BESCHRIJVING.
De
koffieplant behoort tot de familie der Rubiaceae
en tot het geslacht Col f ea, waarvan verschillende
soorten in cultuur zijn.
De meest eivormige, soms rondo, vrucht, ten
voile uitgegroeid zoo groot als een kleino kers,
doorloopt met haar ontwikkeling de groene
witte, gels geel-roode en roode kleuren om haar
volkomen rijpheid met een donker violet to
openbaren.
De vleezige vrucht bevat in den regel twee
zaden, die elk van eene 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 binnenkant van de hoornschil, een dun, broos omhulsel, waarmede de
eigenlijke zaadkern omsloten is.
GESCHIEDEN1S. Tot het jaar 1860 plantte men
uitsluitend een varieteit van de Col f ea arabica
aan (Java koffie). Nadat de aanplantingen echter
geteisterd worden door de koffiebladziekte was
men genoodzaakt tot een nieuwe soort zijn toevlucht to nemen en wel tot de Liberia- kof fie.
Ondanks het bereikte aanvankelijk succes
maakte ook hier de bovenvermelde ziekte een
verdere aanplant onmogelijk. Gelukkig werd
opnieuw een goede vervanger geVonden en wel
de Robusta-koffie, die omstreeks het jaar 1900
nit het stroomgebied van den Congo was aangevoerd en in eenige proefaanplantingen op Java
was gekweekt.
De sterke groei, de onvatbaarheid voor bladziekte on het buitengewoon productievermogen
van doze soort maakten haar onmiddellijk na
het bekend worden der voorloopige resultaten,
op het in 1907 gehouden koffiecongres to Soerabaja, zoo populair, dat zij thans zoowel de Javaals de Liberia-aanplantingen 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 laat zich aanzien, dat
wanneer die aanplantingen alle tot voile productie zijn gekomen, Java weder evenveel en
wellicht nog meer koffie zal opleveren, on dit
op meer gezonden grondslag, dan in de meest
productieve dagen van het cultuurstelsel.
Beh lve op Java vindt men particuliere koffiecultuur op Sumatra on wel inzonderheid in de
Padangsche bovenlanden, de Lampongs, Palembang en in het gewest Oostkust van Sumatra.
Wat aangaat de Buitenbezittingen wordt een
vrije koffiecultuur der Inlandsche bevolking aangetroffen op Bali, Timor, Celebes on enkele
streken van Sumatra. Tot dusver is doze echter
van zeer ondergeschikte beteekenis.
CULTUIIR. GRONDSOORTEN. Koffie kan overal
ter wereld groeien en gedijen tusschen 25° N.B.
en 30° Z.B., waar voldoende regen valt, uitgezonderd de bergstreken, waar de temperatuur
te laag is. Voor de Javakoffie schijnt de gemiddelde temperatuur tusschen 16° en 22° C.,
die men in Nederlandsch-Indio op hoogten boven
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de zee tusschen 2000 en 5000 voot aantreft, het
voordeeli.st to zijn. De Liberia- en de Robustakoffie prefereeren een hoogere temperatuur on
worden derhalve op minder hoogte boven de
zee gekweekt. Een ruime regenval van minstens
1500 m.M. per jaar is voor den koffieboom zeer
gewenscht, terwijl een grootere hoeveelheid zonder bezwaar kan worden verdragen. Tegen wind
is koffie niet goed bestand; zij moot daarom
op aan wind blootgest , .1de terreinen door windbrekers worden beschermd.
De bests grond voor koffie is die, welke een
diepe laag losse aarde bezit on daardoor noch to
moerassig noch to droog wordt. Kleigronden zijn
niet geschikt voor de koffiecultuur, evenmin als
mulle zandgronden; gemengde, niet to losse en
niet to vaste, humusrijke gronden zijn de bests.
Uitgezonderd in zeer hoog gelegen streken en
op plaatsen met geringe lichtintensiteit, heeft
de koffieboom, om zich goed to ontwikkelen,
schaduw noodig, die door tusschen het koffiegewas geplante boomen wordt geleverd.
Van de vele ziekten on plagen waaraan de
koffieboom is blootgesteld is de gevaarlijkste
de bladziekte, veroorzaakt door Hemileia vastatrix, een schimmel welke voornamelijk de bladeren aantast, zoodat doze ten slotte afvallen;
takken on vruchten verdrogen on de plant kwijnt
wog.
Robusta-aanplant geeft na vijf of zes jaren
overvloedige oogsten, die in den regel tot het
vijftiende jaar aanhouden. De rijpe vruchten
worden met de hand geplukt en kunnen dan bereid worden, tegenwoordig algemeen volgens de
West-Indische bereiding (W. I. B.). Hierbij
worden onmiddelijk na den oogst de bessen door
middel van pulpers ontbolsterd. Het slijmerige
vruchtvleesch wordt weggespoeld on de in de
hoornschil gebleven boonen worden aan een fermentatie-proce,, d t 40-60 uren duurt onder
worpen, waarna de boonen in groote waschtrommels terdege worden gewasschen. De gewasschen
koffie wordt gedroogd, gedopt on daarna gesorteerd. De uitvoeren van N.-I. waren in de j ren
1913/17 in duizenden pikols: 3245; 357; 748;
560; 254.
KOFFIECULTUUR. (GOUVERNEMENTS - ) I.
JA VA. De voordeelen, in de laatste helft van de
17de eeuw en later aan de Amsterdamsche markt
behaald met den verkoop van uit Mokka aangevoerde koffie, bracht de Oost-Indische-Compagnie er toe de cultuur van dit gewas ook op
Java in to voeren. Bij de uitbreiding dozer cultuur volgde de Compagnie, beurtelings gedreven
door zucht naar winstbejag en vrees your overproductie en amok kelhandel, eon afwisselend
systeem van aanmoediging on tegengang. Aangevangen als een geheel vrij willige cultuur schijnt
zij reeds spoedig een gedwongene te zijn geworden, met verplichte levering voor West- en later
ook voor Oost-Java.
Onder Daendels word zij zeer uitgebreid, terwijI zij onder het Engelsche tusschenbestuur vrij
werd verklaard, met uitzondering your de
Preanger-Regentschappen ; waar verplichte teelt
en levering bestaan bleven. Na den terugkeer van
Java onder Nederlandsch gezag was men geneigd die vrijheid to handhaven, maar dezelfde
redenen, die het aanzijn gaven aan het cultuurstelsel, waren aanleiding, dat in Indio het koffiemonopolie werd ingevoerd. In 1832 word be-
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paald, dat na 1 Januari 1833 alle koffie welke
niet voor staatsrekening werd geteeld, maar aan
de betaling van landrente was onderworpen, met
uitzondering van die der particuliere landerijen,
aan den Staat moest worden geleverd. Deze zou
daarvoor den marktprijs betalen na aftrek van
2 /5 voor landrente en van de transportkosten.
De marktprijs zou jaarlijks door de Nederlandsche Handelsinaatschappij worden bepaald en
werd voorloopig gesteld op I 25 koper (f 20,83),
waardoor de bevolking een betaling ontving van
I 10 per pikol. Verder werd weldra ook de verpliehte cultuur belangrijk uitgebreid.
1)oordat de gouvernementskoffieeultuur gegrondvest was op dwang en monopolie kwamen
de belangen van bevolking en fiscus steeds met
elkaar in botsing. Meermalen werden de belangen
van eh n Inlander dan ook op den achtergrond
gedrongen ten voordeele van den fiscus, hoewel
ook meermalen maatregelen werden genomen
ter tegemoetkoming aan de bezwaren, die voor
de bevolking aan de cultuur kleefden, zoo de
Preanger- Regeling. In plaats van groote tuinen
op verre afstanden, zouden kleinere liefst individueele tuinen worden aangelegd meer in de nabijheid der woningen, waarvoor de bevolking behoorlijk moest zorg dragen. Het maximum van
hetgeen een gezin per jaar mocht planten werd
gesteld op 50,'terwijI vrijstelling van hijplant
kon worden verleend, als de bevolking voldoende
vrijwillige aanplantingen had. Aanvankelijk werd
deze regeling met groote ingenomenheid begroet, maar na eenige jaren van uitbreiding
werd het noodig geacht de residenten er op
te wijzen, dat de toepassing eener intensieve
cultuurwijze oordeelkundig behoorde plaats te
hebben.
In 1887 werd de Preanger-regeling ingetrokken
en hiervoor in de plaats trad de Koff iecultuurregeling 1887 van den hoofdinspecteur Heyting.
Deze regeling had tot strek king om de cultuur
op minder intensieve, meer eenvoudige wijze
te drijven en hierdoor de lasten, den druk der
cultuur voor de bevolking, te verlichten. Ondanks
alles bleef de productie achteruitgaan (koffiebladziekte), reden waarom een Staatseommissie
werd ingesteld, wier eindconclusie een voorstel
was om a) den inkoopprijs van de koffie te verhoogen tot / 20; b) in beginsel te besluiten tot
opheffing van de gedwongen cultuur.
Een en ander lokte in de Tweede Kamer uitvoerige debatten uit, waarbij een motie van
Bouten werd aangenomen, waarin de regeering
werd uitgenoodigd:
1°. het koffiemonopolie op to heffen; 2°. de
inlandsche koffieplanten te beloonen overeenkomstig de waarde van de door hen gepresteerde
diensten. 3-. een wetenschappelijk adviseur voor
de koffiecultuur aan to stollen.
De regeering voldeed slechts aan een der
wenschen, stelde n.l. een wetenschappelijk adviseer aan ( Dr. Burck), die een advies ter verbetering der cultuur uitbraeht, waarmede de
Indische regeering zieh echter niet kon vereenigen. De koffiecultuur bleef derhalve gedreven
in hoofdzaak overeenkomstig de regeling van
1887, tot het tijdstip van de intrekking. van art.
56 R R., in 1915, w4, at door de geleidel ijke opheffing lot st nd k w m.
C1JFERS. Ten slotte mogen de volgende cijfers
een overzicht geven van de beteekenis der gou-

vernementskoffiecultuur op Java gedurende de
laatste drie deeennien:
In 1885 besloeg het areaal der gedwongen cultuur een uitgestrektheid van 86.000 houws (elk
van 7096,5 M;) met 136 millioen boomen. in 1895
nog 50.000 bouws met 68 millioen boomen, in
1905 niet meer dan 37.000 houws met 42 millioen
boomen. en einde 1913 slechts 18.000 bouws met
18 millioen boomen. Het aantal bij de cultuur ingedeelde gezinnen was voor die jaren respectievelijk 547.00, 286.000, 152.000 en 150.000. Wat
betreft de z.g. vrijwillige of ander dien naam
bekend staande aanplantingen (monosoeko), zijn
voor 1885 geene 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. De zuivere jaarlijksche
opbrengst van de koffie cultuur, die in 1893
nog 30 millioen, in 1896 14 millioen had bedragen, verminderde sedert 1904 snel en ten
slotte was zij tot een enkel millioen, soms zelfs
tot slechts eenige tonnen gouds geslonken.
II. BUITENBEZITTINGEN.1n dit deel van
den Archipel bestaan, sedert de intrekking van
het koffie-stelsel in Gorontalo in 1870, in Benkoelen in 1872, in de Minahasa (Menado) in 1899,
ter Sumatra's Westkust in 1908 en in 'l'apanoeli
in 1908, geen Gouvernements-koffiecultuur en
-monopolie meer.
HEMILEIA
KOFFIEBLALZIEKTE.
Zie
VASTATRIX en K OFFIE.
KOFFIELUIS. (Dactyl° pies adonidum L.).
Schildluis op alle tropische kasplanten, in het
bijzonder Koffie, Dracaena, Muse. Zie RHYNCH OTA.
KOFFIERAT. Zie LOEWAK.
KOFO (NOORD-CELLS.). Zie PISANG.
KOJAN (Gebruikelijk: Kojang). Inhoudsmaat,
voornamelijk gebruikt your het berekenen van
scheepslasten en op 2 ton (32 pikol of 1976,362
K.G.) herekend. Als maat voor den zouthandel
is zij gesteld op 30 pikol of 2011, 2679 L. Plaatselijke versehillen van deze officieele opgaven komen echter veelvuldig voor; een kojang rijst
wordt b.v. te Batavia op 27, te Semarang op 28,
te Soerabaja op 30 pikol gesteld.
KOKKELKORRELS. Drogerij, zijnde de
vrucht van A namirta cocculus. Wight et Arn.,
fam. M enispermaceae, een klimplant van tropisch Oust-Azio. 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 pikrotoxine.
KOKOS. Zie KALAPA.
KOKOSEILANDEN. Zie COCOSEILANDEN.
KOKOSAN (JAv., soaND.). Zie LANSIUM.
KOLA, Cola nitida en Cola acuminate R.
Brown, familie Sterculiaceae. Boom uit tropisch
Afrika, die thans ook in zeer versehillende andere
streken op min of meer uitgebreide schaal wordt
aangeplant. In Nederlandsch-lndie vindt men,
de cultuur uitsluitend in Midden-Java als bijgewas op cacao-ondernemingen. De zaden, kclanoten, bevatten caffeine en aromatische stoffen
om welke reden zij in Afrika door de inheemsche
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bevolking met graagte gekauwd worden om het
gevoel van vermoeienis te verdrbven.
KOLAKA. Kustplaats gelegen aan de Mengkokahaai. Zie CELEBES (d. de Zuid-Oostarm).
KOLANG - KALING (mAL.,JAv.). Zie ARENGA.
KOLEN (Steenkolen, Bruinkolen). G e o 1 ogisch en geografisch voork omen.
Aan geen delfstof is I nclic rijker dan aan kolen,
wat in verband staat met de zeer groote uitgestrektheid, die de tertiaire sedimenten aldaar innemen. In de carbonische periode (Sumatra) zijn
slechts geringe sporen van koolvorming aangetroffen. E o c e ne kolen zijn voornamelijk ontwikkeld: a) op Sumatra in de Padangsche bovenlanden (Ombilin-kolenvelden) en in mindere
mate in Indrapoera, in de Boven Kampar-streek,
in en bij de baai van Tapanoeli en in de Lampongs bij de rivier Sepoetih; b) in Zuid- Borneo
in de afdeeling Marta poera ( Pengaron k olenvelden); tangs de Barito boven Moeara Teweh en
waarsehijnlijk ook meer westelijk en zuidwesteIijk daarvan: c) in Zuidoost-Borneo op de eilanden Poeloe Laoet, Seboekoe en Nangka en langs
de kust aan de Pamoekan- en Adang-baaien; d)
in West-Borneo bij Salimbau en aan de taibau,
benevens op enkele andere plaatsen (zie hierachter); e) op Java in de Preanger-Regentschapperf
bij Soekaboemi en aan de Tjiletoe baai en in het
zuiden der residentie Bantam (het Bajah-kolenveld); /) in het zuidwestelijke sehiereiland van
Celebes; g) waarsch ijnlijk op Nieu w-G uinea,.
0 u d-m iocene kolen zijn bekend van ZuidBorneo (stroomgebied van de Barito en andere
naar het zuiden stroomende rivieren); van OostBorneo (de Batoe Panggal-Pelarang kolen in
Koetei), van West-Sumatra (Boekit Soenoer bij
Benkoelen en wellicht ook die van Tapa Toe n in
Atjeh en enkele andere plaatsen langs de kust);
vermoedelijk behooren hiertoe ook de kolen
van Siak (Tjenako, Retell). J o n g-rn ioeene en
p 1 io eene kolen zijn in vele en dikke lagen gevonden langs een grout gedeelte van de zuidoost- en
oostkust van Borneo: Asem-Asem in het zuiden,
Balik Papanbaai, Sanga-Sanga en Tenggaloeng
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 Rembang (Sedan) en
an verscheidene der kleinere eilanden.
Technische waarde der Indiache kole n. De Indische kolen nemen door
hun gerifiger soortelijk gewicht een zrootere
ruimte in dan de meeste goede Engelsche stoomkolen, zij verbranden bovendien sneller en vertoonen daardoor neiging tot rook- en roetvorming. Het is echter gebleken, dat met name
de eocene kolen zeer goede stoomkolen zijn en
zij worden dan ook geregeld bij verschillende
gouvernementsdiensten en particuliere stoomvaart-maatschappijen gebruikt.Is de waarde van
het grootste gedeelte der Indisehe kolen als
4toomkolPn niet hoog en soms zelfs gering te noemen, wellicht kunnen zij in niet te verre toekomst
in aanmerking komen om veredeld te worden,
d. w. z. verwerkt op teer, ammoniak en vloeibare
brandstof voor motoren.
Staatskolenexploitaties. Reeds
omstreeks het midden der achttiende eeuw zocht
de liegeering naar steenkolen om deze te exploiteeren ten eigen behoeve. Pas in 1846 en 1849
werden echter te Martapoera en Pengaron
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(Oranje-Nassau-mijn) in de Res. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo geregelde exploitaties
geopend. Slechte kwaliteit en te kostbare exploitatie maakten echter, dat deze mijnen in
1884 reeds gesloten werden.
In 1868 ontdekte de korten tijd later bij het
voortgezet onderzoek verdronken ingenieur de
Greve nabij Sawah Loento de uitgestrekte Ombilinkolenvelden. Kwaliteit en kwantiteit der
kolen waren gunstig, maar het transportvraagstuk bracht groote moeilijkheden met zich mede.
De Staat legde een Spoorweg naar de Oostkust
aan (over Solok en Padang Pandjang naar Padang); bij de wet van 28 Dec. 1891 (Ned. Stbl
no. 223) werd bepaald, dat ook de kolenexploitatie der Ombilinmijnen voorloopig van staatswege zou geschieden en in 1892 werd met de
proefontginning een begin gemaakt. De aanwezige hoeveelheid kool is verdeeld over Soengei
Doerian-, Prambanan- en Singaloetvelden. Tot
nog toe is alleen het Soengei- Doerianveld voor
een deel in exploitatie gebracht.
De afbouw der kolen had veel te kampen met
zelfontbranding van het mineraal, door den optredenden grooten druk; sedert echter tot het
spoelend opvullen is overgegaan is dit kwaad
grootendeels verholpen. Het bedrijf geschiedt zoo
goed als geheel electrisch; de centrale t e Sawah
Loento leverde in 1912 bijna 4',/, mill. K.W.U.
De bruto productie in tonnen bedroeg in
1892/3: 47.833, in 1916 -I- 485.000, in het geheel
tot ult. 1916 ong. millioen ton.
Per 1 October 1913 werden van de steenkolenmaatschappij Poeloe Laoet overgenomen de op
Poeloe Laoet gelegen steenkolen concessies en
deze verder van gouvernementswege ontgonnen.
De producties waren bier in 1904: 16.860
ton, in 1916 -I-- 125.000 ton.
Bij G. B. van 19 Oct. 1916 no 45 werd bepaald
dat in eigen beheer (op kolen) zal worden ontgonnen een terrein van ong. 125 H.A. gelegen aan
de Enim-rivier, een weinig bezuiden Moeara Enin
bij de doesoen Lingga; de bedoeling is blijkbaar
de Zuid-Sumatra-spoor daarmede van brandstof
to voorzien; met de voorbereiding der ontginning
is reeds con aanvang gemaakt.
Particuliere Europeesche ontg i n n i n g e n. Vrij wet voor alle eenigszins
voor ontginning in aanmerking komende kolenvoorkomens in den Indischen Arehipel werden coneessies aangevraagd; een uiterst kleine
minderheid is evenwel slechts tot werkelijke oxploitatie gekomen en nog geen enkele exploiteerende steenkolenmaatschappij heeft een behoorlijke winst opgeleverd.
KOLONEDALE. Zetel van den gezaghebber
der onderafd. Boengkoe en Mori, afd. OostCelebes, Gouvern. Celebes en Ond6rh. De plaats
ligt in het Westen van de golf van Tomori gunstig als haven, maar door het achterliggende
Latnbologebergte ongunstig, wat betreft de verbinding met het achterland. Het is een welvarende plaats, waarvan het aantal zielen op 1200
tot 1500 wordt gesc ► at, alien Mohammedanen.
Er is een Inl. school en voor het bestuurs toezicht is er een Inl. bestuursassistent goplaatst. De vrouwen munten door schoone gelaatstrekken uit.

KOLONIAAL INSTITUUT. Zie INSTITUTEN.
KOLONIAAL MUSEUM. Het Koloniaal Museurn te Haarlem was een stichting der Nederland
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sche Maatschappij van Nijverheid (Zie MAATSCHAPPIJEN), die op 1 Januari 1913 word
overgedragen aan het Koloniaal Instituut te
Amsterdam (Zie onder INSTITUTEN). In 1864
als koloniale verzameling hegonnen, werd in 1871
een gedeelte van het „Paviljoen" Welgelegen in
den Haarlemmerhout, als Kol. Museum geopend.
Van of de oprichting in 1864 fungeerde als Directeur F. W. van Eeden, tot de dood hem in
1901 van zijn post wegriep. Zijn opvolger was Dr.
M. Greshoff, sedert 1895 als onderdirecteurscheikundige aan het Museum verbonden; Greshoff overleed in 1909. Beide mannen hebben met,
groote liefde en onvermoeide energie aan de ontwikkeling van het Museum gewerkt. Naast een
volkenkundige' verzameling vindt men er voorwerpen van Indisehe kunstvlijt en kunstnijverheid. Van de producten-collecties zijn als bij•onder volledig te noemen die van de Indisehe
houtsoorten en vezelstoffen; de kina. door Dr. J.
E. De Vrij, Dr. K. W. Van Gorkum, P. van Leersum c. a., bijeengebracht; de Indisehe voedingsen geneesmiddelen, van A. G. Vorderman e. a.;
caoutchouc en getah pertja, van G. W. Ten Brummeler en Dr. W. Burek; de Indisehe vruchten in
was, van Mevr. Van Hoek—Wilson, enz.
In het museum zijn de tentoongestelde voorwerpen zooveel mogelijk door modellen, afbeeldingen, gedroogde planten enz. toegelicht. Ook
bezit het museum een afzonderlijk herbarium
van Indische planten, een verzameling Indisehe
foto's, aquarellen enz. 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. Een workzaamheid van het Koloniaal Museum, die door
het Koloniaal Instituut onmiddellijk met kracht
is voortgezet, is het kosteloos verschaffen van
verzamelingen Indische producten aan de Nederlandsche scholen. Thans zijn reeds 2000 van
dergelijke schoolcollecties, tezamen met ruim
200.000 voorwerpen, in verschillende plaatsen
van ons land aanwezig en er wachten nog verschillende scholen.
UITGAVEN VAN HET KOLONIAAL MUSEUM:

a) Catalogue. Van den Catalogus zijn 18
deeltjes verschenen n.l.: 1) Koffie; 2) Thee; 3)
Cacao en Vanielje; 4) Kina; 5) Suiker; 6) Specerijen; 0 Tabak; 8) Rijst; 9) Vetten en Olien;
10) Vruchten, geneesmiddelen, verfstoffen, voedingsmiddelen; 11 Ca outchouc, gutta-percha on
balata; 12) Houtsoorten van Ned. Oost-Indio;
13) Plantaardige vezelstoffen; 14) Voortbrengscion van Ned. West-Indie; 15) Tin, 16) Diamant
on edele metalen; 17) Steenkolen; 18) Petroleum. In dezelfde serie is nog uitgegeven: Handleiding voor het verzamelen en conserveeren van
dieren en dierlijke producten in de Ned. overzeesche gewesten.
b) Verslagen on Bulletins. In het
„Tijdschrift van Nijverheid" (zie onder MAATSCHAPPIJEN, de M ij. van Nijverheid)
zijn sedert de oprichting van het Kol. Museum
geregeld alle verslagen dozer instelling, alsmede
de van haar uitgaande berichten en mededeelingen, opgenomen. Sedert 1892 begon de uitgave
van het Bu.letin van het Koloniaal Museum. Dit
Bulletin heeft nu opgehouden te bestaan en is
door een algemeen reguster afgesloten. Er zijn
52 nummers verschenen. Als extra-Bulletins van

het Museum verschenen: „Nuttige Ind sche Plan
ten" door Dr. M. Greshoff, en een „Monographie der getahpertja".
c. Schoolalbums en overige uitg a v e n. Door van Eeden is de uitgave van een
plaatwerk voor de scholen begonnen. Dit plaatwork bestaat uit 5 albums van 12 lichtdrukken
over Indisehe onderwerpen, die tegen een bescheiden prijs in de scholen werden verstrekt.
KOLONIAAL VERSLAG. Zie VERSLAG (KOLONIAAL).

KOLONIALE POLITIEK (NEDERLANDSCHE). Voor de in den loop der tijden toegepaste
beginselen zie men BESTUUR, COMPAGNIE
(OOST-INDISCHE), MOLUKKEN, JAVA G eschieden i s, CONTINGENTEN, COMMISSARISSEN-GENERAAL, HOGENDORP (D.
VAN), DAENDELS, RAFFLES, CULTUURSTELSEL, DOU WES DEKKER, PUTTE
(FRANSEN VAN DE), AGRARISCHE
WET, HEERENDIENSTEN, PR EANGERSTELSEL, DECENTRALlsATIE, W ELVAART-COMMISSIE on VOLKSRAAD. Voor
een aaneengeschakeld overzieht zie men het art.
in de groote Encycl. van Ned.-Indio.
KOLONIALE REKENING. Zie BEGROOTING VAN N
KOLONIALE RESERVE. Opgericht in 1890,
sedert 1909 to beschouwen als een in Nederland
gedetacheerd onderdeel van het Leger in Nederlandsch-Indie, staande rechtstreeks onder de bevelen van den Minister van Kolonien, 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 beschikking van den
Minister van Oorlog kan worden gesteld.
De taak van het korps omvat: a. de koloniale
militaire werving in Nederland in haren geheelen
omvang; b. de verpleging en de oefening van de
wegens ziekte of langdurig verblijf tijdelijk uit de
kolonien teruggekeerde onderofficieren en mindere militairen; c. de eerste opleiding van voor
den kolonialen militairen dienst voor het Wapen
der Infanterie nieuw-aangenomenen, die voor
het aangaan hunner verbintenis den wensch to
kennen hebben gegeven om die opleiding bij het
korps to ontvangen of die voor dadelijke uitzending physiek nog niet geschikt zijn bevonden.
Het korps is thans in zijn geheel te Nijmegen gelegerd on bestaat uit den staf, vier compagnieen,
het personeel der militaire administratie en dat
van den geneeskundigen dienst, benevens burgerschrijvers en -werkers. Het bevel over het korps
wordt gevoerd door een luitenant-kolonel of majeer van het Indische leger, te benoemen bij
Koninklijk besluit.
KOLONISATIE. Wanneer men in onze Indischen Archipel spreekt van Kolonisatie, kan men
daaronder verstaan drieerlei soort : 1. de Hindoekolonisatie in een lang vervlogen tijdperk ; 2 . de
kolonisatie door Europeanen; 3. de kolonisatie
van sommige streken door inlanders uit andere
streken.
1. De Hindoekolonisatie was vooral op Java
van belang, maar ook op andere eilanden met
name Sumatra en Borneo Het zij min of meer belangrijke sporen aehter. Zie JAVA, SUMATRA,
KOETEI, HINDOEINIE en OUDHEDEN.
Wat Sumatra en Borneo betreft, moet van de
kolonisatie aldaar door Hindoe's rechtstreek4
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wel onderseheiden worden de latere, welke door
Hindoe-Javanen geschiedde. Voor zoover kan
worden nagegaan, hebben de Hindoe's, evenals
later de Europeanen, over het algemeen de hoogere, leidende klasse uitgemaakt en zijn zij niet
in de oorspronkelijke bevolking opgegaan, zoodat
dan ook in de vorstelijke en adellijke families op
Java nor blood der Hindoe's schijnt voor te
komen.
2. Kolonisatie door Europeanen op eenigszins groote schaal, met dien verstande- dat deze
als landbouwers den grond zelf bebouwen en een
zelfstandige volksplanting stichten, heeft in Ned.Indie tot nu toe nergens met eenig succes plaats
gehad. Op de Banda-eilanden, waar de inlandsche
bevolking door Coen zoo goed als geheel werd uitgeroeid (Zie BANDA-EILANDEN), worden weliswaar de gronden aan Compagnies-dienaren enz.
uitgegeven, en is dientengevolge eene bevol king
ontstaan, die min of meer van Europeeschen
oorsprong is, maar deze, de perkeniers, lieten
door perkslaven den, grond bebouwen, zoodat
van eene eigenlijke kolonisatie ook daar ternauwernood sprake kan zijn. Voor de overige
deelen van Ned.-India zijn wel van tijd tot tijd
plannen tot kolonisatie gemaakt of zelfs tot een
begin van uitvoering gebracht, maar zij hebben
nimmer tot goed gevolg geleid. Onder de 0.-I.
Comp. werden aanvankelijk enkele huisgezinnen
uit Nederland naar A mboina overgebracht, maar
hun aantal was te gering om van beteekenis te
zijn en bovendien werden zij aan een aantal
belemmeringen onderworpen, terwijl de handel,
waarvan zij leven moesten, zeer „gelimiteerd"
werd.
Hier zij vermeld, dat van uit Banda en A mbon
in de 18e eeuw eenige dier gezinnen naar het
eiland Kisser (Kisar) trokken en daar de vestiging K otalama stichtten bij het fort Vollenhove.
De afstammelingen van deze Europeanen maker
den indruk geheel onvermengd te zijn gebleven.
Zij munten uit als zeevaarders; verder drijven
zij handel (op Portugeesch Timor) en veeteelt;
eigenlijken landbouw beoefenen zij niet. Zij
huwden steeds onder elkander, hebben blonde
haren en blauwe oogen. Eerst den laatsten tijd
vermengen zij zich net goed opgevoede Ambonneezen. Zij zijn niet met Europeanen gelijkgesteld. (Zie KISAR).
Coen was een voorstander van vestiging van
Europeanen in de streken, door de Comp. bezet.
Zijn plan was landeigenaars of handelaars in
Indie en Afrika toetelaten, met Batavia als
middelpunt; de Comp. zou te hunnen behoeve
baron handel voor een deel moeten loslaten (1623).
Zijn plan werd aanvankelijk door het bestuur
der Comp. hier te lande goedgekeurd; een regleinent op den vrijen handel werd ontworpen en
een begin gemaakt o.a. door het uitzenden van
82 vrijsters „van alles voorzien tot kousen,
schoenen en hemden toe". Doch de uitvoering
stuitte op het verzet van aandeelhouders, die
Been inbreuk op hunne rechten wilden gedoogen;
Coen kreeg bevel geen vrijen handel toetelaten en
ofsehoon later weder eenige weifeling bestaan
heeft word het den kolonisten, die geen gronden
kregen, op den duur zoo goed als onmogelijk geinaakt hun bestaan te vinden en verzoehten zij
in 1631 to mogen repatrieeren. In 1666 word
weder te C pylon eene poking gedaan Europeesehe
kolonisten to verkrijgen, maar ook hun werden
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zooveel belemmeringen in den weg gelegd, dat
de immigranten bankroet gingen. Betere resultaten had aanvankelijk een maatregel, door Van
Imhof genomen, die in 1745 aan eenige landbouwers gronden verschafte tusschen de rivier
van Tangerang en de Angke en bij het watme
bad Tjipanas, doch tengev olge van een inv..] van
oproerige Bantammers ging de kolonie te niet,
zoodat zich zelfs geen liefhebbers voor de opengevallen hoeven aanboden. Enkele afstammelingen dier kolonisten bleven echter op Java
gevestigd.
3. Kolonisatie eindelijk van bepaalde streken
in Ned.-India kan ook door inlanders geschieden,
wanneer dezen bijv. op groote schaal van de eene
streek naar eene andere verhuizen, zooals o. a.
in de achtiende eeuw Oost-Java hoofdzakelijk
door Madoereezen werd gekoloniseerd. Waar
dusdanige — wel als transmigratie aangeduide —
kolonisatie plaati vond, geschiedde zij in Ned.Indie tot voor eenige jaren zonder bemoeiing
der Regeering, die echter dan vaak op indirecte
wijze tot de opening van woeste streken bijdroeg
o. a. door aanlcg van spoorwegen, irrigatie-werken enz. Zoo voerde de spoorwegaanleg door
BO'soeki en Banjoewangi tal van bewoners van
Midden-Java daarhoen.
Eenige jaren geleden echter ging de Regeering
zich met dusdanige kolonisatie meer rechtstreeks
inlaten. Na voorafgaand onderzoek van den ass.
res. H. G. Heyting in Banjoewangi en in de
Lampongs kwam in Maart 1905 he, definitieve
besluit der Regeering tot het nemen eener kolonisatieproef in de Lampongsche Districten
onder leiding van den heer Heyting voornoemd.
In Mei 1905 werd met de ontginning van het Ili:gekozen terrein te Gedong Tataan (onde afdeeling Telokbetong) begonnen. Nadat in 1911 ter
hoofdplaats van het gewest de Lampongsche
Bank opgericht was, werd met het tot nog toe
gevolgd stelsel van verstrekking van financieelen steun van Regeeringswege gebroken. Van
einde 1911 of kregen de nieuwe kolonisten slechts
kosteloos vervoer naar Telokbetong en tevens
een premie van 122.50 per huisgezin, waardoor
zij in staat werden gesteld kleine schulden op
Java of te betalen. Te Telokbeto.ng aangekomen,
konden zij dan bij de Lampongsche Bank gelden
leenen voor landbouwgercedschappen, huisraad
eer te onderhoud enz.. Begin 1916 bedroeg het
zieletal der kolonisten bijna 7300, vormende ±
2050 huisgezinnen met 2065 werkbare mannen,
gevestigd in 5 nederzettingen met bijdorpen, bezittende een uitgesterktheid van 739 bouws erf,
1094 bouws sawahs en 460 bouw - tegals; einde
1916 was het aan al tot ruim 7600 zielen geklommen. Het oordeel over de kolonisten Iuidt over
het algemeen matig, vooral wat aanging do in
vroegere jaren aangeworvenen.
Een andere koloni,atieproef had plaats in Benkoelen. Deze, aangevangen in 1908, ging uit van
den controleur D. G. Hooyer te Kepahiang (R5djang) en eenige dorpehoofden en had ten doel
door het ove brengen uit een streek van Java,
waar de rijstteelt tot een vrij hooge ontwikkeling
was gekomen, van landbouwers naar Ki.--)pahiang
om daar sawah's aan te leggen, in 't algemeen
aan de landbouwtoestanden aldaar eenigen meerderen vooruitgang to geven. Later heeft de Reg.
deze prow: voor haar rekening genomen. In 1909
worden de eerste emigranten uit het Buiten-
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zorgsche en de Preanger-Regentschappen naar
Kepahiang overgebracht. Behalve vrijen over:ocht genoten zij een voorschot in geld, voorts
vrije huisvesting, enz. In tegenstelling met de
kolonisatie in de Lampongs betrachtte men bier
bij de keuze der kolonisten de grootste zorg om
ijverige en kundige landbouwers te krijgen. De
vlijt der kolonisten was dan ook zeer voldoende.
In 1912 vertrokken uit hetzelfde gewest vertrouwde inlanders uit Moeara Aman (Lebong)
naar Soekaboemi en Koetoardjo, om personen te
zoeken, die genegen zouden zijn om te verhuizen.
De kolonisten genoten vrijen overtocht, maar
hadden verder alles zelf te bekostigen. Dientengevolge ontstonden drie nederzettingen in het
Lebongsche: van een daarvan sleehts wordt de
bevolking tamelijk welvarend genoemd. De
ligging van de twee andere nederzettingen sehijnt
minder gunstig te zijn. Begin 1916 bedroeg het
zielental der hooger bedoelde kolonisten in het
Redjangsche 791 met 289 werkbare mannen, gevestigd in 3 nederzettingen; het zielental der
kolonisten in het Lebongsche was 268, gevestigd
evenzeer in 3 nederzettingen.
Ten slotte mag onder kolonisatieproeven met
Regeeringssteun niet onvermeld blijven de door
den Heer A. Th. J. van Emmerik, directeur der
Witte Kruis-kolonie bij Salatiga, genomen proef
met een vrijwil ige emigratie van nooddruftige
Javanen naar de kolonie Kalawara-Napoeti in
het Paloe-dal (Midden-Celebes). De toestand der
kolonisten, van welke er op ulto. 1912 146 aanwezig waren, een toestand, die reeds van de stichting der kolonie of verre van gunstig was geweest,
wordt in het verslag over 1914 gezegd verbeterd
te zijn. Ten einde aan de kolonie in het Paloedal
de zoozeer gewenschte uitbreiding te kunnen
geven, is zij in 1915 overgedragen aan het Leger
des Heils.
KOLONO. Naam van het Zuidoostelijk schiereiland van den Zuidoostarm van Celebes (zie
aldaar onder d. de Zuidoostarm).
KOMERING. Belangrijke zijtak der Moesi.
Zie SUN1ATRA riviere n.
KOMEAING ILIR. Onderafd. der afd. Palembangsche Benedenlanden, een oppervlakte besla,ande van 15.777 K.M;. Hoofdplaats is Kajoe
Agoeng (zie aldaar). Het omvat hoofdzakelijk
het stroomgebied der beneden Komering en
wordt begrensd door de Moesi ten N. en de Masoedji ten Z. De onderafd. bestaat uit het district, Komering Ilir, het aantal zielen bedroeg in
1915 ruim 82000.
Het gr , otste deel dezer onderafdeeling bestaat uit moeras doordat de kuststreken tot diep
landwaarts in bij vloed door het zeewater overstroomd worden.
Toch is de bevolking zeer welvarend, eon gevolg van de groote werkzaamheid. Er wordt
veel p nang, katoen en peper aangeplant belangrijke hoeveeiheden darner, rotan, djeloeWoeng e
arensuiker worden uitgevoerd. flevea wordt veel
aangeplant (zie Ind. Mercuur 29 Sept. 1916 no.
39) De veestapel beteekent niet veel (± 500 r.. nderen, 1350 karbouwen ± 1050 geiten), de nijverheid des to meer. De pottenbakkerijen voorzien
een groot deel van het gewest Palembang, terwijl
or uitstekende prauwen worden vervaardigd
(Zie verder KAJOE AGOENG, MASOEDJI).
KOMERING OELOE. Onderafd. van de afd.
Oga,n-en Komering-Oeloe, res. Palembang, be-

vattende het stroomgebied der midden-Komering. Zij best at een oppervlakte van 5323 K M.
telt 53.000 zielen (1915) en bestaat nit het district Martapoera. De hoofdplaats Martapoera, de
standplaats van den controleur. op den linkeroever der Komering gelegen, is door goede, per
automobiel berijdbare wegen verbonden met
Moeara Doea en Batoe radja. De onderafd levert
katoen, klappers, versehillende vruehtensoorten
en veel rotan op. De bevolking is zeer welvarend.
KOMODO of RATTENEILAND. Eiland in
Straat Sape, 0. van Soembawa, onderhoorigheid
van Bima, en vroeger door het bestuur als ballingsoord gebruikt. Het wordt op 478 K.M;. gesehat en draagt vulkanisch gebergte. Herten
waren er vroeger talrijk.
Het eiland behoort administratief tot de onderafd. Noord- en West-Mangarai der afd. Flores,
residentie Timor en Onderhoorigheden.
KOMORAN of SILAM. Eiland op de Z.kust
van Nieuw-Guinea, ten Z.O. van het Frederik
Hendrik- of Dolak eiland.
KONAWL Rivier op Celebes, zie aldaar onder
d. de Z.O.arm en bij LAIWOEI.
KONDE (MAL., JAv.) Haarwrong; de gewone
haardracht voor Indo-Europeesehe vrouwen; zij
is ook bij Chineesche vrouwen in gebruik, terwiji
mode inlandsche vrouwen, Javaansche zoowel
als Maleische, de konde dragen.
KONGSI. Een Chineesch woord, aanduidende
een firma, vennootschap of maatschappij in den
ruimsten zin. Het wordt in den A rchi pel sedert
eeuwen algemeen gel-ruikt, en hoeft er zich, zoowel in mile eii.en taal als in verschillende inlandsche, burgerrecht veroverd.
Letterlijk beteekent het : „beheer van het age
meen", of „bestuur van gerneenschappelijke be
Ian en". In den vorm k o n g s i is het woord
ontleend aan de taal der Chineezen van Foehkien, die zich op geheel Java en in de handelshavens der Buitenbezittingen hebben neergelaten. Under de Hakka-Chineezen luidt het
k woeng-s z e. In den Riouwarchipel on op
Java is het ook gebruikelijk den bestuurder der
firma als „kongsi" aan to spreken en van hem
steeds als „kongsi" to gewagen. Ook worden
Chineesche offiJieren wel eons met dien titel
aangesproken.
Dank zij het onvermoeid zoeken der Chineezen
naar middelen om burin° kapitalen productief
to rnaken, zijn niet alleen in onze kolonien, maar
ook op het sehiereiland Malaka, in Achter-Indii4
en op de Philippijnen de kongsi's zeer talrijk,
en voor den bloei on de ontwikkeling van
nijverheid, handel on scheepvaart van moeilijk
to overschatten beteekenis. Niet weinig wordt
hun ontstaan in de hand gewerkt door het enge
familieleven der Caineezen, dat er geheol op is
ingericht om de rnannelijke verwanten in dczelfde woonplaats bijeen to houden on dus clan's
to doen ontstaan, waarin, dank zij het beginsel,
dat niemand privaat-vermogen kart hebben zooLang zijn vader leeft, feitolijk alle familiekapitaal
den patriarch ter beschikking staa,t. Ongetwijfold zouden dan ook, indien een onderzoek word
ingesteld, vele kongi's, zoo niet het meerendeel,
ware familiekongsi's blijken to zijn. In do
laatste jaren (zie onder CHINEEZEN) wordt.
van bovengenoemd beginsel hoe langer hoe
meer afgeweken.
leder° kongsi draagt, ter onderscheiding van
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andere, een naam (h es, of d z I h 15), die, behoudens eenige uitzonderingen, uit twee letterteekens bestaat, of, wat hetzelfde zeggen wil, uit
eenlettergrepige woorden. Deze hebben een
wijdsche, schoonklinkende of gelukaanbrengende
beteekenis en worden, op grond van de leer dat
namen en woorden kracht en macht vertegenwoordigen, bij minder voorspoedigen gang Ivan
taken wel eens door andere vervangen. Bij wijze
van onderteekening worden zij door middel van
een stempel 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.
K o n g s i '8, hoofdzakelijk ter ontginning van
goudmijnen tot standgek omen, bestonden in Borneo's Westerafdeeling, met name in het sultanaat van Sambas, vermoedelijk reeds vOor onze
komsts in den Archipel; zij vereenigden zich en
vormden dus grootere kongsi's: daadwerkelijke
republiekjes, die elkander vaak beoorloogden en
onderwierpen en zich telkens splisten of zieli in
elkander oplosten; zij bezaten raadsgehouwen
ter bespreking van gemeenschappelijke belangen
enz. En op hun benrt sloten zulke republiekjes
zich meermalen aaneen tot vorming van confe
deraties, eveneens kongsi 's geheeten, waarin
door hetmachtigste de suprematie over de overige
uitgeoefend werd.
Sedert het here,e1 van ons gezag over Borneo's Westerafdeeling werden door Commissarissen en Gezaghebbers vaak pogingen aangewend om langs vredelievenden weg deze
kongsi's tot onderwerping te brengen. Doch,
hoewel nu en dan door militair raachtsvertoon
en zelfs wapengeweld gesteund, leidde alles
steeds tot niet veel meer dan schijnonderwerping, totdat de omstandigheden in 1850 ons
tot krachtiger optreden brachten. In dat jaar
werd onder bevel van den luit.-kol. Sorg Pamangkat veroverd en waren de omstreken die!
plaats het tooneel van scherpe geveehten tegen
Fo-sjoen, eene confederatie, die reeds in de
vorige eeuw bestond en thans was samengesteld
nit de kongsi's Thay-kwoeng, Sjip-ung-foen en
Lim-thien, respectievelijk in de landsehappen
Montrado, Loemar en Boedoek gevestigd. Een
blijvend resultaat werd door dien veldtoeht niet
bevochten. Meer kracht wcrd ontwikkeld in
1853. Onder leiding van Andresen, den militairen kommandant der residentie, hadden toen
expedities naar Seminis en Sepawang plaats,
die eenige gevechten van beteekenis na zich
sleepten; in het volgend jaar trokken onze
troepen van de monding der Selakau en der
Singkawangrivier over Singkawang naar Montrado, en slaagden er in, zonder tegenstand van
beteekenis te ontmoeten, beide plaatsen te bezetten. Enkele dagen daarna werden de kongsi's
der Fo-sjoen-confederatie bij publicatie van
Andresen opgeheven (Juni). Een maand later
brak in het landschap Montrado een opstand
uit, waarvan verschillende geveuhten en schermutselingen het gevolg waren; doch reeds in
Augustus was ook deze laatste poging tot herstel
van eigen onafhankelijkheid in bloed gesmoord.
In November werden de veroverde landsehappen
tot een assistent-residentie Montrado verheven.
Gedurende die verwikkelingen had de kongsi
I.an fong in het landschap Mandor, die de Chinee en tusschen de Pontianak-rivier, de be-
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de W.pata en de rivier
van Man.pawa omvatte. door het terughrengen
van gevluehte bevolking en het uitlegeren
van hoofdopstandelingen gewiehtige diensten
bewezen. De Regeering erkende derhalve hear
voortbestaan onder het oppergezag van Nederland bij • Besluit van 4 Januari 1857. Then
in October 1884 het hoofd der kongsi, de kap•
thai Lioe Asim, overleed, achtte het Gouvernement het oogenblik gekomen om ook dit laatste
overblijfsel van een gewiehtig tijdperk in Borneo's gesehiedenis op te heffen en de MandorChineezen onder direct bestuur te brengen. Dit
besluit kwam echter niet tot uitvoering zonder
dat oproerige bewegingen ontstonden, die
aan twee controleurs het !even kostten, doch,
nadat het hestuur der residentie tijdelijk in militaire handen was overgegaan, met eenig wapenvertoon onderdrukt werden.
KONINGIN EMMA SCHOOL. Zie ONDERWIJS.
KONINGIN WILHELMINA SCHOOL. Zie ONDERWIJS.
KONINGINNEBAAI. Eerste baai, net zeer
matige diepten, ten Z van Padang. In het NoordgedeeIte, achter een breakwater, is aangelegd de
Emmahaven, de belangrijke afscheepp!aats van
Padang en van de Ombilinkolenmijnen. Zie
BRANDEWLINSBAAL

KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. Zie GENOOT.
SCHAPPEN.
KONINKLIJKE PETROLEUM MIJ. Zie bij
PETROLEUM.

KONINKLIJKE PAKETVAART MIJ. Zie
PAKETVAART MAATSCHAPPIJ (KONINKLIJK E).
KOOMPASSIA MALACCENSIS Maing. fain.
Leguminosae-Caesalpineae, Kempas, MAL., Kampeh. MINANGK MAL.). Groote boom van Borneo
en Sumatra, met uitstekend timmerhout, dat ook
voor roeren en masten van schepen veel wordt
gebruikt.
KOOR. Zie KOER-GROEP.
KOORDERS (Dr. Mr. DANIEL), geboren to
Maarsen in 1830, overleden te Bennebroek im
1869, promoveerde te Utrecht ,eerst in de godgeleerdheid, daarna in de beide rechten. In 1861
werd hij benoemd tot ambtenaar der lste klasse
voor den burgerlijken dienst in Ned.-India, Hij
was een der eerste beoefenaars van het Soen,
daneesch, waarvoor hij o. a. 2000 lexicografische
artikelen leverde, opgenomen in het „Soen.
dasch-Nederduitsch Woordenboek" van H. J.
Costing, in 1879 door de Ned. -Indische Regeering uitgegeven.
KOPER, KOPERERTSEN. In Indict zijn tot
nu toe koperertsen in ontginbare hoeveelheid
niet aangetroffen; de enkele plaatsen, waar wellicht die hoeveelheid voldoende zou zijn, werden
nog niet behoorlijk geexploreerd. Overigens
komen, zooals wel te verwachten was, kopermine.
ralen op bijna alle grootere eilanden van den
Archipel voor.
KOPI DAOEN (teAL.). Een opwekkende verkwikkende drank, vooral op Sumatra doch ook
elders, zooals in de Preanger, wel in gebruik; be.
reid van gerooste bladeren en jonge takjes
van den koffieboom, die of met water in een,
ijzeren pan gekookt worden, of in een barnboeckoker gedaan, die gevuld wordt met kokend
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water, en als zeef met een prop van arenvezels
gesloten.
KOPJAH. Is de Arahische k o e f i j a h of
(Turkschroode) lakensche plat-kegelvormige kalot, de „fez", waarornheen de — oorspronkelijk
Perzisehe — „tulband" van licht, wit katoendock (gaas) wordt gewonden om zoo de volledige
Arab.-Perz. hoofdbedekking te vormen, die den
rechtzinnigen Islamiet uiterlijk onderscheidt. Als
zoodanig kenmerk won deze volledige tulband
op Sumatra veld, Lang voor 1500, onder aanzienlijke inlandsche bekeerlingen (handelaars en
hoofden); op Java meer algemeen in de 16e
eeuw. Dat het sinds ca. 1910 op Java voor den
HOOFDDOEK (zie dit woord) veel in zwang
gekomen zwart fluweelen mutsje kopjah is blijyen heeten, moet uit het Mohammedaansch
reveil worden verklaard. Zie ook KOELOEK en
KANIGORO.
KOPPENSNELLEN. Do gewoonte, welke men
vroeger bij een groot aantal volken van den Indischen Archipel vond en thans nog hij eenige aantreft, om van verslagen vijanden het hoofd af te
slaan en ince 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 eon aantal gesnelde koppen wordt gehecht, de behandeling die deze ondergaan, de
omstandigheid, dat het geenszins alleen orn de
hoofden van in den strijd gedoode vijanden to
doen is doch zeer vaak de slachtoffers verraderlijk overvallen worden en ook vrouwen niet worden ontzien, dit sties maakt het duidelijk, dat
— den oorsprong van het gebruik daargelaten —
men in het koppensnellen, zooals het zich in den
indischen Archipel voordeed en ten deele nog
voordoet, niet looter een uiting van woeste
wraakzucht of wilden overwinningsroes heeft te
zien. De algemeen voorkomende opvattihg der
stammen, die aan koppensnellen doen, wijst er
op dat het gebruik in verband gebracht moet
worden met het animisme (dynamisme) of het
spiritisme; het hoofd vooral bevat een groote
hoeveelheid zielestof (of, volgens andere opvatt ing
magische leracht) en dus is het doel, zich van zooveel hoofden als mogelijk is meester te maken,
wier zielestof die van den (nieu wen) eigenaar kan
versterken. Zie HEIDEN DOM blz. 83. Deze opvatting was o. a. bij de Toradja's van MiddenCelebes een der drijfveeren tot het houden van
sneltochten; om de persoonlijke ziel van den verslagene bekommeren zij zich niet, die wordt hun
ook niet tot een beschermgeest. De bedoeling
daarentegen, om door het koppensnellen beschernigeesten 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 de drijfveer tot het snellen bij eon aantal andere
volken: de Olo-Ngadjoe-Dajaks in Z.O. Borneo,
de Land-Dajaks van Sarawak, de Timoreezen,
sommige stammen op Ceram enz. Bij de Kajans
van S6rawak 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 onder
den naam Toh, en als zoodanig worden zij met
groote onderscheiding behandeld. Na in, een
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kleine but gedroogd to zijn, worden ze met groote
plechtigheid in het huis gebracht; eenmaal daar
opgehangen, worden ze steeds eerbiedig en zelfs
eenigszins met vrees behandeld. Vermelding verdient nog, dat bij de Marindineezen op ZuidNieuw-Guinea het koppensnellen in verband
staat met de naamgeving der kinderen; volgens
sommige berichtgevers wordt aan het slachtoffer, voor men het hoofd met een vlijmscherpe
bamboe van den romp scheidt, zijn naam gevraagd, onder de belofte, dat men hem dan zal
vrijlaten. Die naam wordt dan aan een kind gegeven en wel opdat dit kind later in het zieleland in den gesnelde een slaaf zal vinden, dien
het slechts bij zijn eigen naam heeft te roepen.
Dat bij verschillende volken het aantal gesnelde 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 voor hij minstens een kop had gesneld, is
licht verklaarbaar.
Ter wijl, blijkens de vooralgaande mededeelingen, thans de unimidische of de spin ti . sti3che
drijfveeren bij het koppensnellen in den Archipel
blijken te overheerschen, is de vraag moeilijk
te beslissen of de gewoonte, om joist het hoofd
van versiagen vijanden af te slaan en mee to
voeren, ook in zijn oorsprong reeds tot die drijfveeren is terug to voeren; daaromtrent loopen
de gevoel3ns van verschillende sehrijveri uiteen.
Dr. Wilken zoekt den oorsprong van het gebruik in den wensch, em de ziel van den gesnelde in zijn macht to krijgen, noemt dus de
spiritistische motieven als primair aan. Dr. A.
C. Kruyt daanntegen vermoedt, dat het meenemen van het hoofd aanvankelijk voortvloeide
uit den wensch om eon overtuigingsstuk to
hebben voor de aehtergeblevenen, dat men
inderdaad in den strijd een slachtoffer had gemaakt. Andcre schrijvers, hoewel zich niet bepaald over den owsprong uitlatende, sci ijnen
tech nader bij de zienswijze van Dr. Wilken
te staan. Zoo bijv. Dr. Adriani, die betoogt, dat
oorlogvoeren, bait behalen en krijgsgevangenen
ms ken zoowel ten voordede kumt van de levende
leden van den stam als van do doode, dus van
de zielen der vociouders. Krijgsgevangenen
maken is echter niet mogelijk voor zwervende
st mmen, dus sloeg men den verslagenen het
hoofd af, waardoor men ook lien ziel in zijn
bezit kreeg. Liet men het hoofd op het lichaam,
dan werden de verslagenen vijanden. Volgens
den As -Res. E. L. M. Kii in., die langen
t ijd op Borneo werkzaam is geweest en krachtens zijn bevindingen eveneens in doze het
spiritistische motief op den voorgrond stelt,
was het de bedocling aan de overleden bleedverwanten in het hiernamaals bediening te verschaffen, terwijI de bloedwraak eischte, dat
voor de gesnelde leden van familie of stam weerleden van den v ijand igen stam alsslachtoffers vielen.
De voornaamste volkstammen bij welke, of
eilanden waarop het koppensnellen in onzen
Archipel nog voorkomt of voor kort voorkwam
zijn: de Dajaks; (zie ook: ASSANTOCHTEN)
de Niassers, vooral in het Z. ; de Toradja's van
M.Celebes; op Ceram, Halmahera, Wetar,
Tanimber, Timor, en Nieuw-Guinea. Het spreekt
van zelf dat onder invloed van Gouvernement,
Christelijke zending en Islam de gewoonte in
onzen Archipel thans snel aan het verdwijnen is.
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KORAALRIFFEN. Koraalrif noemt men iedere
ondiepte in zee, welker oppervlakte geheel of grootendeels bedekt is met levende en afgestorven
koralen, d.w.z. kolonie-vormende organismen, die
een steunweefsel van koolzure kalk afscheiden.
Deze organismen behooren meerendeels tot het
type der Cnidaria, Netel- of Holzakdieren, —
en wel tot de H exactinia, Octactinia en Milleporidae (zie NETELDIEREN). De eersten leveren het
grootste aandeel in den opbouw der riffen, daar
hun geraamte het sterkst ontwikkeld en het rijkst
aan kalk is. Van de Octactinia hebben vele een
hoornachtig steunskelet, de Maleiers noemen ze
daarom Karang moeda. VPn Octactinia kan het
orgelkoraal (Tubipora) een belangrijk aandeel in
de koraalvorming hebben, Verder spelen ook de
Mosdiertjes of Bryozoa, de Kokerwormen en de
Sponsen een rol in den opbouw der riffen, en
hetzelfde geldt in hooge mate voor de Corallinaceae, kalkhoudende Roodwieren, zoodat ook het
plantenrijk meewerkt tot do rifvorming.
Daar de rifkoralen Been koudere temperatuur
van het water dan 20° C. kunnen verdragen, is
bun verspreiding zoowel in horizontale als in
verticale richting beperkt. In het algemeen vindt
men ze slechts tusschen de keerkringen, terwijl ze
alleen tot diepten van 30-40 M. weelderig gedijen en meestal Diet op grootere diepten dan 60
M. gevonden worden.
VOor de mondingen van de groote rivieren ontbreken koraalriffen, doordat het zoete water, dat
voor de koraaldieren vergif is, en het aangevoerde slib hun groei onmogelijk maken.
In het algemeen munten de koralen nit door
fraaie kleuren, die echter verschillend zijn al naar
gelang de polygon teruggetrokken of uitgespreid
zijn. Daar, waar het koraal uitgestrekte ondiepe
plaatsen bedekt, ontstaan koraalvelden (plaatriffen of koraalbanken), die door hun kleurenpracht
en door den veelvormigen groei der koraalkolonies aan onderzeesche tuinen doen denken en in
de Molukken met den naam van zeetuinen worden bestempeld. De witte kleur der koraalskeletten
nit onze musea is het gevolg van het drogen in
de zon.
De koralen groeien naar de open zee toe, die
hun voedsel brengt. Eb en vloed doen water over
de koraalvelden stroomen; de daarin drijvende
e6ncellige dieren, kleine larven, kleine schaaldieren, enz. worden door de koraaldieren met de
t entakels gevat, door de netelcellen verlamd on
als voedsel gebruikt.
Men onderscheidt gewoonlijk de volgende hoofdtypen van koraalriffen : 1°. zoom-, kust- of
strandriffen; 2°. plaatriffen; 3°. barriereriffen en
atolen.
De Indisehe Archipel is zeer rijk aan strandriffen, bovendien treft men er het tweede type
van riffen aan, de plaatriffen of koraalbanken,
die als koraalvelden den bodem van ondiepten
bedekken en b.v. in de Javazee en in de Molukken gevonden worden. Tot de plaatriffen mag
men ook een aantal vlakke eilandjes rekenen,
die door levende koraalriffen omringd worden,
et
wier bodem geheel blijkt to bestaan uit de
afgestorven deelen daarvan. Zie verder ATOLLEN
en BARRIERE-RIFFEN.
Wat de geographische verspreiding der koraalriffen in den Indischen Archipel betreft, zie men
de uitvoerige opgave in de groote Encyclopaedie.
KORAKORA. Zie VAARTITIGEN.
BEZEMER.
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KORALEN. Zie NETELDIEREN en KORAALRIFFEN.
KORAN. Naar Moslimsche opvatting bevat de
Koran Gods eigen woorden, zooals zij, letterlijk, in
dien vorm, aan Mohammed geopenbaard en door
den Profeet aan zijn lan.dgenooten overgebracht zijn.
Zie ISLAM 1, b.—
De Koran is onder de Inlandsche 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
tadjwid genoemd) heet in het Maleisch m6ngadji
(JAv. ngadji N.; ngaos, K.). Soms wordt in Koranexemplaren tot toelichting een letterlijke vertaling
der Arabische woorden in de landstaal tusschen de
regels van den tekst ingevoegd.
KORTE VERKLARING. Zie CONTRACTEN
MET ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN.
KOTA, KOETA, MAL. en ATJ. ; KoTo , MINANGK. ; HOETA, BAT. (Sanskrit koeta), beteekent vesting, versterkte plaats; al de
namen van plaatsen met het woord samengesteld,
wijzen er op, dat deze plaatsen vroeger versterkt
waren, dan wel het nu nog zijn; de beteekenis die
tegenwoordig, nu slechts weinig plaatsen meer van
versterkingen voorzien zijn, aan kota moot gegeven
worden, is die van hoofdplaats, hoofd vestiging, stad, dorp. OpJavawordthet
woord „koet5," wel gebruikt voor de regentswoning, den hofzetel van den regent.
KOTA AGOENG. Doze onderafdeeling, voor
1912 Semangko geheeten, behoort tot de afdeeling
Telok-b6tong der residentie Lampongsche Distrieten. Omtrent de topografische gesteldheid wordt
verwezen naar het artikel: LAMPONGSOHE DISTRIOTEN,landbesehrijving. De bevolkingssterkte bedroeg (1916) 22 Is 23000 inw., waaronder
enkele Europeanen, 250 Chineezen, enkele honderden Bantammers en eenige Boegineezen.
Het centrum van den handel is Kota Agoeng,
ho of d p l a at s der onderafdeeling, standplaats
van den besturenden ambtenaar aan de Rmangkobaai gelegen. Tot deze onderafdeeling behoort
het bergachtige eiland Taboean in de Semangkobaai gelegen, waarop eenige klapperaanplantingen
der bevolking voorkomen .
Omtrent gebruiken en gewoonten der inl. bevolking wordt verwezen naar de ethnographische
besehrijving der Lampongsche Districten.
KOTA BARGE. Tal van kampongs dragen dezen
naam. Wij vermelden slechts de volgende: I. de
hoofdplaats van het tot het voormalig sultanaat
Lingga-Ftiouw behoord hebbende landschap Rota,
dat thans een district der afdeeling Indragiri
uitmaakt. H. de hoofdplaats en zetel van den assistant-resident van de afdeeling Z. 0. kust van
Borneo der residentie Z. en O. afdeeling van Borneo,
gelegen op het eiland Laoet aan de N. W. kust
nabij Tandjong Pamantjingan.
ROTA BOE1VII. Nederzetting aan de Wai Rarem
in de Lampongsene districten to midden van uitgestrekte pepertuirien. In 1915 kreeg de plaats
een schooltje en waarschijnlijk zal zij opgenomen
worden in bet Zuid-Sumatra spoorwegnet.
KOTA INTAN. Zie KOENTO DAR ES SALAM.
KOTA INTEN, of „Diamant-veste", de sinds ca.
1626 onder de inlanders gebruikelijk geworden Maleisch—Javaansche naam voor het Kasteel van Ba-
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tavia, daardoor ontstaan, dat in 1622 of 1623( ?) de
Z.W. en meest versterkte punt van dat vierpuntig
kasteel den naam had gekregen van „Diamant", in
1623 (vermoedelijk) de Z.O. punt den naam „Robijn", verder op 1 Nov. 1626 de N.W. punt den
naam „Paarl" (Dagh-Register Casteel Batavia, 1624
—1629; 's Gray. 1896, p. 293) en op 30 Juni 1627 de
N.O. punt den naam „Saphier" (ibid. p. 323).
KOTA MANGKOENEGARAN. Zoo heet het
district, waartoe o.a. het Mangkoe Negka,sche
gedeelte van de hoofdplaats Soerakarta behoort.
KOTA NOPAN (HOETA NOPAN). Zie MANBAILING.
KOTA PINANG. Zelfbesturend landschap in
het gouvernement Oostkust van Sumatra (onderafdeeling Laboean Batoe, afdeeling Asahan)
KOTA RADJA. ')Zie Koeta Radja. 2 ) Nederzetting aan do Kwantan, eenige K.M. boven Rengat in het landschap Indragiri (Sumatra).
KOTA SIANTAR. Hoofdplaats van de koeria
(district) van dien naam, der onderafdeeling
Groot- en Klein Mandailing, Oeloe on Pakanten
van de afdeeling Padang Sidimpoean der residentie
Tapanoeli.
KOTA TJANDI. Zie MOEARS TAKOES.
KOTA WARINGIN. Zelfbesturend landschap
gelegen in den Z. W. hook van de residentie Z.
en 0. afdeeling van Borneo, gevormd door het
stoomgebied van de gelijknamige rivier, van de
Koemai on van de linkerzijde van dat der Djelai.
Terwijl de Z.helft van het landschap vlak en
laag is, vindt men in de grootste N. helft heuvel- en bergland ; onder de Bergen zijn de Telawi
en Meroendau do belangrijkste. Talrijke kleine
riviertjes, die in de 3 bovengenoemde voorname
rivieren uitloopen, doorsnijden het land. De
voornaamste plaatsen zijn : Pangkalanboen aan
de Aroet, Kotawaringin, de zetel van den Europeeschen bestuursambtenaar, Koeala Sapoe, Soekamara, Koeala Djelai on Koemai, havens in het
landschap. Zie ook BORNEO.
De bevolking bestaat uit Dajaks en Maleiers,
terwijl er nog een klein aantal Vreemde Oosterlingen (Chineezen en Arabieren) en enkele Europeanen gevestigd zijn. De Dajaks vormen het
meerendeel der bevolking en bewonen het Noordelijk gedeelte van het landschap.
De Maleiers zijn Mohammedanen; zij hebben in
kleeding on leyenswijze veel van de Javanen,
waarmede zij zich in den loop der tijden nogal
vermengd hebben, overgenomen. Hunne taal is
een mengsel van Maleisch, Boegineesch, Javaansch
en Dajaksch.
Het landschap word in 1787 door het rijk van
I3andjermasin aan de 0.-I. Compagnie afgestaan.
Bestuur. Het eigenlijke bestuur berust in
handen van den Bestuurder, die daarin bijgestaan
wordt door 4 landsgrooten, aan wie landschapsambten zijn opgedragen.
Het landschap vormt de onderafdeeling Kotawaringin der afdeeling Koeala Kapoeas van de
residentie Z.- on 0.-Afdeeling van Borneo.
KOTIKA. Zie TIJDSTIPPEN, WICHELEN.
vgl. NAPTOE (NePTOE) en TIJDREKENING.
KoTo. (ter Sum. Westk.). Versterking, door
wallen omringd on dikwijls met aoer doer i (doornige bamboo) beplant, die het begin was van
vestigingen der bevolking van Minangkabau.
Tal van nagari's dragon den naam „kot6" of
hebben gedeelten, die Kapalo-, Tangah- on Ikoer
KOtO heeten d. w. z. het gedeelte bovenstrooms,

in het midden en benedenstrooms. Tot gemeenschappelijke beseherming ontstonden tusschen do
koto's, welker bewoners bevriend of verwant
aan elkander waren, federaties. Doze hebben as z)
ons bestuur dikwijls den grondslag geleverd voor
de administratieve indeeling in larassen (zie
LARAS), onderafdeelingen en afdeelingen. Zie
ook LOEHAK.
Kora ANAU. Nagri, ruim 12V, K.M. ten
Z. van Solok, belangrijke markt ; voor 1913 een
laras.
Kora BAROE. Ter Sum. Westkust zijn vele
plaatsen van dien naam. De meest belangrijke zijn :
Nagri ruim 10 K.M. ten Z. van Fort de
I.
Kock, in het zadel tusschen de vulkanen Merapi
on Singgalang, hoogste punt in den spoorweg
ter Sum. Westk. (1145 M.), belangrijke markt.
Nagri bij Sidjoendjoeng, voor 1913 een
II.
laras;
III. Nagri in de onderafd. Batang Hari-districten, voor 1913 de hoofdplaats ervan ;
IV. Nagri, waarin Pangkalan Koto Baroe ligt.
MTh GADANG. Nagri ter Sumatra's Westkust, slechts door het Karbouwengat van Fort
de Kock gescheiden. Doze plaats kan het centrum
van intellect in het Minangkabausche land genoemd worden. Koto Gadang is bekend door haar
bekwame goud- en zilversmeden die tot in verschillende streken van Ned. -Indio, ver buiten hun
land, een good bestaan vinden. Zij vervaardigen
veel filigrain work. De prachtige en kostbare, met
goud- en zllverdraad doorweven doeken, zijn
bekend als kain Kota' Gadang.
MTh NAN AMPAT (K6to nan IV), een zeer
welvarende nagri, die met de nagri KOtO nan Gadang do hoofdplaats Pajo Koeinboeh der gelijknamige onderafdeeling vormt (Sum. Westk.). Voor
de gewestelijke reorganisatie van 1913 waren zij
twee der 13 larassen der genoemde onderafdeeling.
MTh NAN GADANG. Zie KU 6 NAN AMPAT.
KoToTINGGI. Nagri ter Sum. Westk., ruim
18 K M. ten N.W. van Soe,liki. Pasanggrahan on
een voor do streek belangrijke markt. Er zijn versierde steenen, zg,nd. batoe badagoek, daar bathe
medjan of grafsteenen genoemd (Oudh. Verslag
2de kw. 1912, bl. 39, No. 12).
KOTTA GEDE. (JAv. Koeta Gecle). District
met gelijknamige hoofdplaats van het (geenclaveerd
Soesoehoe,nanslandschap) regentschap Kalasan,
residentie Djokjakarta. In de 16e eeuw kreeg
een rijksgroote van het rijk Padjang, Pamanahan
genaamd, van den vorst van Padjang, ter belooning
van bewezen diensten, het landschap Mataram to
besturen. Hij vestigde zich, waar nu KoetA, Gecle
(„de groote stad") ligt, op ± 4 K.M. ten Z. O.
van Djokjakarta. KoetA, Gecle bleef ongeveer een
eeuw de hoofdplaats van Mataram. Doordat zich
hier gaandeweg een groote markt ontwikkelde,
word het ook wel Pasar Gecle genoemd en zoo
worden ook nu nog beide namen door elkaar gebruikt. Tegenwoordig is het nog altijd een drukke
pasar, er hebben zich vele handelaren gevestigd.
Op de oude begraafplaats, Astana, liggen de graven
van de drie of vier eerste sultans met hun familieleden en de afstammelingen; het meest in aanzien is dat van Senapati, den zoon van Pamanahan, en de eigenlijke stichter van het Mataranasche
rijk, omdat hij zich onafhankelijk van zijn vorst
maakte. Behalve doze begraafplaats bevindt zich
to Koeta, Gecle een blauwe steen met twee langwerpige, uitgesleten indrukken, omgeven door in

KOTTA GEDE — KRAMA.
den steen gesneden spreuken in het Hollandsch,
Franseh, Italiaansch en Latijn. Een zware steenen
bijl staat in de nabijheid; naar den oorsprong van
een en ander is vruchteloos gezocht.
KRAAL. Van de kraaivogels (Corvidae) komen
eigenlijke kraaien in Indio in niet groot aantal
en in sleohts wain ig soorten voor.
KRADENAN. District van de afdeeling en het
regentschap Grobogan, residentie Semarang. De
modderwellen van Koewoe (zie aldaar) worden in
het district gevonden, waar ook de doekoeh Medang kamoelan of Mendanglamoelan ligt, de plaats
waar volgens de meening der Javanen de hoofdstad van het Hindoerijk Mendang kamoelan was
gelegen.
KRAKAL. 1) Jodiumhoudende warme bron
in het district Alihan, afdeeling en regentschap
Keboemen, residentie Kedoe, waar tal van zieken,
ook Europeanen, genezing komen zoeken. 2) Jay.
groote keisteen; ngrakal een weg met keisteenen
bepuinen ; wong krak al ten arbeid gestelden aan
de openbare werken voor den kost zonder loon
(een straf, gesteld op lichte overtredingen door
Inlanders).
KRAKATAU (ook wel R a k a t a genoemd).
Klein vulkanisch eiland in Straat Soenda, wereldbekend geworden door de hevige eruptie van
26-28 Augustus 1883, waarvan Verbeek een
klassieke beschrijving gaf in zijn work „Krakatau"
verschenen le deel in 1884, 2e deel in 1885; ook
uitgegeven in Fransche vertaling). Zie groote
Encyclopaedie van Ned. India.
KRAKSAAN (KRAKSAN, KAREKSAN).
Noord-oostelijke afdeeling met gelijkn. hoofdplaats der residentie Pasoeroean (oppervlakte
917. 76 K. M2 . ),'verdeeld in twee controle-afdeelin gen
met vier districten, nl. Kraksaan, met de districten,
Kraksaan, Paiton en Gending en Gading met het
gelijknamig district. Het Noordelijke gedeelte bestaat uit een vlakte, die ten Z. begrensd wordt
door den Lamongan en het Janggebergte; de kuststrook is grootendeels moerassig on dientengevolge
ongezond; de grootste zoetwatervischvijvers (tambaks) ten 0. der residentie Soerabaja worden
daar gevonden. Het Z. -deel van de afdeeling is
bergachtig en bedekt door bergruggen on uitloopers
van den Jang en den Lamongan, welke laatste
vulkaan zich op de grens van de afdeeling en Loemadjang verheft.
KRALEN - EN SCHELPENWERK. Zelfs bij de
primitiefste Papoea-stammen, die zich aan overdaad van kleeding niet bezondigen, vindt men de
zelden ontbrekende neiging het lichaam to versieren.
Vruchtenpitten worden aan snoeren geregen on als
sierraad gedragen, kleurige vruchtenkralen, bij
voorkeur in wit en rood, die op de donkere huid
goed uitkomen. De blauw-grijze vruchten van Coix
Lacryma, de bekende Jobstranen, worden zelfs
voor dat doel in de Papoea-tuinen gekweekt, evenals de Dajaks in Oentraal-Borneo planten kweeken
om de kleine, zwarte boewah djele to verkrijgen.
Van deze vruchtenkralen zijn de Coix-vruchten
wel het meest in den Archipel verspreid ; ze komen
als djali watoe zelfs op Java voor, waar ze voor
bidsnoeren gebruikt worden en als
uirlandes bij
inlandsche feesten.
Natuurlijk is het doorboren van deze kleine,
harde vruchtenkralen met gebrekkige werktuigen
een lastig werk, en vandaar dat men op NieuwGuinea de kleine zwarte of donkerbruine pitten
aan twee zijden afslijpt, waardoor de zachte
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kern bloot komt en gemakkelijk verwijderd
k an worden.
Nevens deze vruchtenkralen komen kralen
voor, die uit stengels gemaakt zijn. Op Celebes
en Ceram bijv, gele orchideenstengels on eveneons in het Oosten van den Archipel fijne bamboo-stengels. Behalve deze stengelkralen worden
ook wervelbeentjes van slangen gebruikt en
bij de Bataks beenen pijpjes.
Behalve de bovengenoemde, die men als oudste
oerkralen noemen kan, nemen Nassa-plaatjes
in den Indischen Archipel een belangrijke plaats
in. Ze komen vrijwel algemeen voor, bij Bataks,
Dajaks on in den Oostelijken Archipel het
allermeest. Hun voorkomen is zoo opvallend,
dat men hier aan overblijfselen van het oude
schelpengeld gat denken, vooral daar Nassaplaatjes met voorliefde voor feest- en priesterkleederen gebruikt worden. Vergelijkt men de
Nassa-plaatjes, op verschillende eilanden gebruikt, met elkaar, dan blijkt in de behandeling
nog een groot onderscheid to zijn; er zijn er
bij, die nauwelijks geslepen, andere, die bijna
gepolijst zijn.
Het aanrijgen aan snoeren en verhandelen
aan deze snoeren geschiedt, omdat de gebleekte
schelpjes uiterst breekbaar zijn. Doze omstandigheid heeft het gebruik doen ontstaan de
vrij kostbare snoeren ter betere bewaring op
kleedingstukken vast to hechten, waardoor
men tevens zijn rijkdom kon toonen, on hieruit
weer heeft zich de gewoonte ontwikkeld allerlei voorwerpen met Nassa-plaatjes to versieren,
Op de oerkralen, plaatselijk vervaardigd, volgen dus de schelpplaatjes, als handelsartikel
ingevoerd, daarna, de glaskralen.
Het schitterendste kralenwerk maken de
Dajaks van M.-Borneo, die het gekruiste kralenwerk voor kleeding en de meest verschillende
doeleindeh gebruiken. Zelfs zwaarden worden
uitvoerig met mooi kralenwerk versierd. Ook
op de Sangi-eilanden, in Zuid- Celebes, Sumatra,
den Timor-Archipel on Nieuw-Guinea worden
fraaie stukken gemaakt. Hoogst interressant
zijn daaronder de bruidsbaadjes der Bataks,
Dajaks on Rotineezen in soms fraaie patronen,
die echter door hun gewicht voor de dragers
of draagsters ongemakkelijk rnoeten zijn. Op
Roti schijnen ze ook reeds verdwenen to zijn,
waartoe de dalende waarde wel het meeste bijgedragen zal hebben.
Naast deze gemeene glaskralen komen hier
en daar nog de zoogenaarade kunstkralen voor,
die onder de inlanders in hooge eere gehouden
worden en soms, bijv. op Borneo en N.-Guinea,
als betaalmiddel bij bepaalde gelegenheden
worden gebruikt. Over de herkomst dozer glas
on keramisehe kralen is weinig of niets bekend.
Op Sumatra en Celebes keeren de oude stengelkralen 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, terwijl op Menado staafjes met filigrainwerk to vinden zijn. Kralen van barnsteen
en bloedkoraal, die sporadisch voorkomen, zijn
natuurlijk van Europeesehen oorsprong en Flores
biedt een euriositeit met keraraische nabootsing van Coix-pitten, welker herkomst onbek end is.
KRAMA. Zie JAVAANSCH.
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KRAMAT—KRAWANG.

KRAMAT d. i. „heilig graf", aldus genoemd
naar de wonderkracht, welke ondersteld wordt
daarvan uit te gaan, in verband met de bovennatuurlijke macht, die aan den daarin begraven heilige, ook na diens dood, wordt toegeschreven. Zie verder over de beteekenis van
Kramat en over heilige graven in Ned.-Indie:
HEILIGEN (MOH. INDISCHE).
KRAMPON. Gouvernementszoutverpakkingsfabriek in het district Tordjoen, afdeeling en
regentschap Sampang, residentie Madoera, op
korten afstand bezuiden den grooten postweg
en de stoomtramlijn van Sampang naar Kamal
gelegen en daarmee door een zijweg en een
zijlijn verbonden. Do fabriek is veel kleiner
dan die te Kahang& (zie aldaar) en verwerkt
het zout van het zich in de onmiddellijke nabijheid bevindende zeer uitgestrekte zoutland
Sampang; door den aanleg van vele nieuwe zoutpannen is het in de laatste jaren belangrijk uitgebreid.
De verKRANKZINNIGENVERPLEGING.
pleging van krankzinnige inlanders, door de
bevolking zelf, beperkt zich tot het onschadelijk makers der gevaarlijken onder hen. Deze
worden op middeleeuwsche wijze vastgebonden,
in een blok gesloten, dan wel in een bambookooi 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 verhandeliegen
wel eons leest, wordt in werkelijkheid niet veel
gevonden, integendeel, de litteekens op de lichamen van in de gestichten opgenomen 'eiders
duiden op het tegengesteld e. Zoolang de krankzinnige zijn omgeving niet hindert, laat men
hem ongemoeid, wordt hij echter lastig, dan treedt
de bevolking hardhandig tegen hem op.
Wat de regeeringsmaatregelen betreft, zoo
leert de geschiedenis van de krankzinnigenverpleging in Nederlandsch-Indie, dat weinige jaren
na het herstel van het Nederlandsch gezag de
regeering blijken gaf, de zorg voor de krankzin nigen niet geheel uit het oog to verliezen.
Voor de krankzinnigenverpleging heeft men
thans op Java vier Gouvernementsinrichtingen,
n.l. het in 1897 voltooide gesticht to Buitenzorg, voor ± 500 patienten, het gesticht
&ember Porong to Lawang (1902) vo Dr
500 patienten, met paviljoens voor een gelijk
aa,ntal, of moor, on de twee annexgestichten
Soeko (1911) on Lempoh (1913), elk voor 300
patienten; thans worden plannen overwogen voor
de stichting van een nieuw gebouw bij Magelang in de res. Kedoe.
Het krankzinnigenwezen ressorteert onder het
Departement van Onderwijs en eeredienst, terwijl het oppertoezicht onder de bevelen van den
Directeur van bovengenoemd Departement wordt
uitgeoefend door den Hoofd-Inspecteur, chef
over den Burgerlijken Geneeskundigen dienst.
Zie verder de groote Encycl. van Ned.-Indie.
KRAPOE (t.r. KERAPOE) (IKAN) (mAL.). Zie
ZEEBAARS.
KRAPOE - MATJAN (JAv.). Zie SCHORPIOENVISSOHEN.
KRATJAK. Een oude vulkaan ten W.Z. W. van
den Galoenggoeng (Preanger), 1790 M. hoog on
merkwaardig door den top, die uit een contralen ringwal met 5 andere daaromheen gegrcepeerde wallen bestaat.

KRATON. Vroeger een district van de afdeeling on het regcntschap Pasoeroean, in de gelijknamige residentie.
KRATON (KARATON) (JA.v.). Afgeleid van
Ratoe vorst; beteekent het rijk of de woning van
een vorst en wordt op Java en Madoera gebruikt,
behalve voor oude vorstenverblijven waarvan
slechts ruines overgebleven zijn, voor de verblijfplaatsen van de vorsten van Soerakarta en Djokjakarta en van de prinsen Mangkoe Negara en
Pakoe Alam, terwijl ook de woningen der regenten van Bangkalan on Soemenep op Madoera zoo
genoemd worden. Het woord „kedaton", afgeleid
van Datoe, verschilt in beteekenis eigenlijk niet
van kraton, maar wordt gewoonlijk gebruikt voo i
het binnenhof van den kraton, het gedeelte,
waarin de Vorst zelf met zijn vrouwen en kinderen
verblijf houdt. Voor de beschrijving van eon
kraton zie DJOKJAKARTA.
Ook op de Buitenbezittingen worden of werden
enkele vorstelijke verblijven kraton genoemd, zooals o. a. op Atjeh (zie KOETA RADJA).
KRAWANG. Vormde vroeger een afzonderlijke
residentie op Java, is echter sinds 1901 met Batavia vereenigd en maakt daarvan een afdeeling uit, bestaande uit het regentschap Krawang.
Het heeft eene oppervlakte van 4930 K.M. 2 on
had volgens officieele opgaven op ulto. 1905 eene
bevolking van 554,000 zielen, waaronder 320 Euro peanen, ruim 5000 Chineezen on 120 Arabicren ; de inlandsche bevolking is in verband met
haar afkomst gemengd Javaansch en Soendaneesch.
De bodem is in het Zuiden bergachtig, in Let
midden heuvelachtig on golvend, in het Noorden
vlak en aan het strand moerassig.
Tot deze afdeeling behooren de eilanden Poeloe Boeta, Poeloe Tamijang en Poeloe Sedoelang,
gelegen in de bocht van de Tji Asem. De hoofdplaats
van de afdeeling is Poerwakarta.
Een grout gedeelte bestaat uit do twee groote particuliere landerijen: de Tegalwaroe- en de Pamanoekan- en Tjiasemlanden. De Pamanoekan- on
Tjiasem-landen (verkocht tijdens het Engelsche
tusschenbestuur) omvatten het Oostelijk gedeelte
van de afdeeling en beslaan eene oppervlakte
van 300.000 bouws met een bevolkingscijfer van
220.000 zielen. Zij zijn thans in handen van eene
Engelsche maatschappij, die op de landen rijst,
koffie, suiker, thee, kina, rubber, nootmuskaat
en vanille verbouwt en ook djati aanplant. De
Tegalwaroe-landen beslaan het Zuidwestelijk gedeelte van de afdeeling on hebben eene oppervlakte van 86.096 bouws met een bevolkingscijfer van 41.000 zielen. Doze landen zijn in handen van Chineezen on produceeren vooral rijst,
vogelnestjes, suiker on boschproducten.
In het Gouvernementsgedeelte van de afdeeling
Krawang is rijst het belangrijkste product. De
zoutaanmaak aan de kust heeft veel van haar
vroegere beteekenis verloren. De bosschen leveren
veel wild- doch weinig djati-hout.
De bodem is, althans in het Zuiden, vulkanisch
on hier on daar worden warme on koude bronnen
aangetroffen.
De afdeeling is verdeeld in 3 controle-afdeelingen, nl. Poerwakarta, Krawang on Soebang. Doze
laatste controle-afdeeling bestaat uit de Parnanoekan- en Tjiasemlanden en het district TCTalwaroe uit de Tegalwaroelan'den.
De bevolking houdt zich in hoofdzaak bezig

KRAWANG—KROKODILLEN.
met landbouw, handel en vischvangst, voorts met
het weven van grove lijnwaden en van goenizakken en met leerlooien.
De belangrijkste plaatsen zijn : de afdeelingshoofdplaats Poerwakarta aan den rechteroever
van de Tji Kao, Krawang, en Soebang, standplaatsen van de controleurs en Tji Kao, aan de grans
der Preanger-Regentschappen, Tjikampek en Tjilamaja, begin- en eindpunt van den spoorweg
TjikampOk—Tjilamaja, terwijI Tjikampek ook het
beginpunt vomit van het spoorgedeelte Tjikampek—Cheribon, in 1912 geopend, dat de ontbrekende schakel vormt van de N.-lijke verbinding van Batavia met Semarang.
Hoewel de gronden in het Zuiden van Krawang
van goede hoedanigheid moeten zijn, is de particuliere industrie nog niet van veel beteekenis.
Geschiedeni s. Hoewel de naam Krawang
(Caravam of Cravaon) reeds in de Portugeesche berichten wordt aangetroffen, schijnen belangrijke
volksplantingen in dit gewest zich eerst nedergezet
to 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 fraaie dorpen aanlegden. Het gemengd karakter
van de bevolking, half Javaansch en half Soendaneescb, laat zich hieruit verklaren.
Do Krawangsche landen behoorden aanvankelijk
tot het rijk van Mataram, doch bij het tractaat,
in 1677 met den Soesoehoenan Amangkoe Rat II
gesloten, werd bepaald dat het gebied der 0.-I.
Comp. zich Oostwaarts zou uitstrekken tot aan
de rivier van Pamanoekan, waardoor de geheele
tegenwoordige afdeeling Krawang in Compagnie's
handen was overgegaan.
KRAWANGAN of TRAWANGAN. Mal. en Jay.
naam voor het eigenatirdige Indonesische kantwerk,
uithaal- of rafelwerk, waarbij uit een op een naam
gespannen compleet linnen lapje draden of stukken
van draden worden uitgerafeld, zóó, dat het verlangde dessin allengs ontstaat. Verg. voorts RENDA.
KREEFT, KREEFTACHTIGE DIEREN. Zie
SCHAALDIEREN.
KREKEL (djangkrik JAV., SOEND.; kleinere soort:
djangkrik sliring JAV.; djanglierik, MAL.). De Indische Krekels behooren tot verschillende geslachten, o. a. Brachytrupes (gangsir JAV., kasir SOEND.)
van de familie der gravende Sprinkhanen (Oryllidae
of Achetidae), onderorde der Springende Rechtvleugelige Insecten (Orthoptera Saltatoria).
Op Java en elders laat men als vermaak krekels
met elkander vechten. Men bezigt daartoe een
grootere soort (djangkrik soengoe), die tot den
strijd wordt afgericht; gewoonlijk gaan hiermede
wed din gschappen gepaard.
KREMBAH (JAv.). Zie RHABARBER.
KRESOELA, beter Rscel, (Jay.). Zie METROXYLON.
KRIAN. District van de afdeeling Sidoardjo der
residentie Soerabaja met gelijknamige districtshoofdplaats. De suikercultuur is er overwegend,
het district is welvarend en dichtbevolkt en heeft
een belangrijke veemarkt.
ICRIGADJI. (kerig,-adji = vorstencliens -,), of
kerigan, oud-Jay. naam vcor heerendienst, speAa,,1 in de Vorstenlanden. Ook bij afkortinc:
vr:or afkoopsorn, der diensten .

KRIS, KERIS (JAv.). Zie WAPENEN.
KROE. Zuidelijkste afdeeling van de residentie
Benkoelen, grenzende ten Z. aan Straat Soenda,
ten W. aan den Indischen Oceaan en ten O. aan de
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Lampongsche districten. De oppervlakte wordt op
5111 K.M.2 geschat. De afdeeling is zeer bergachtig;
zij wordt doorsneden door een bergketen, die zioh
over de lengte der afdeeling bijna evenwtdig met de
kust ale Boekit Barisan, Goenoeng . Sawah en B.
Sawah uitstrekt en eene voortzetting is van de groote Barisanketen, eh een tweede keten, die van de
Lampongsche districten N.W. over den Saintjau
naar Blalau (Belalau) loopt on met de eerstgenoemde
keten door een zijketen verbonden is. De voornaamste toppen zijn genoemd onder BENKOELEN. De
bergen strekken zich tot dicht bij de kust uit, zoodat het terrein zelden meer dan enkele K.M. landwaarts in vlak is; soms komen de uitloopers van het
Barisangebergte tot onmiddellijk aan zee. Het eenige
plateau van belang is dat van Blalau, zich met een
gemiddelde hoogte van 900 M. uitstrekkende van
de desa Hoedjong tot Negara batin en vandaar in
eene smalle strook tot het Ranau-meer. Werkende
vulkanen worden in de afdeeling niet aangetroffen;
vulkanische verschijnselen warden o.a. op den Walirang waargenomen. Rivieren van belang zijn er niet;
zij hebben slechts een kort verloop en een zeer beperkt stroomgebied. Ook eigenen zich de meeste
rivieren niet voor irrigatie. De eenige rivier van beteekenis is de Wai Semangka op de Zuidelijke helling van den Pematang Gigoek en op de Noordelijke
en Oostelijke hellingen van den G. Pasagi ontspringende. In de lage landen worden uitgestrekte moerassen (bawang) gevonden. Bergen en vlakten
zijn met dichte oerwouden en wildernissen bedekt,
waarvan slechts een klein gedeelte ontgonnen is.
Aan het hoofd van de afdeeling staat een controleur, gevestigd to Pasar Kroe, de voornaamste
handelsplaats met ruime pasar on druk bezochte inlandsche school, gelegen aan de W. Kroe, waar
alleen bij vloed vaartuigen tot op ongeveer 200 M.
van de monding kunnen binnenloopen.
De bevolking telde in 1910 ± 28.500 zielen (onder
welke 15 Europeanen en 50 Vreemde Oosterlingen).
Zij bestaat hoofdzakelijk uit Lampongers en heeft de
hoofdtrekken van dien stam. Haar hoofdmiddel van
bestaan is de landbouw, voornamelijk de rijstcultuur,
liefst op natte velden (sabah), doch ook op droge velden (darak). Van de koffiecultuur wordt meer en
meer werk gemaakt, de koffie is van uitstekende
kwaliteit en staat in den handel bekend als Krakoffie. Ook de tabakscultuur wordt, met name in
de Blalau-streken, met succes uitgeoefend. Van veel
belang is de laa . tste jaren de klappercultuur geworden. Kroe overtreft hierin alle andere afdeelingen
van de residentie en levert jaarlijks 4000 pikol copra.
Het inzamelen van boschproducten en eetbare
vogelnestjes geeft de bevolking veel voordeel.
Zie verder BENKOELEN.
KROEENG (Atj.) = Rivier. Soms worden ook
plaatsen en landstreken betiteld met den naam der
daar aangetroffen rivier.
KROEMA. Javaansche naam voor Made n, larven van Vliegen. Zie KERMI.
KROJA. Onderdistrict van het district Adiredja,
afdeeling Tjilatjap, resideritic Banjoemas. Ook halte
van den spoorweg Batavia—Soerabaja, die het
dichtst bij de residentie-hoofdplaats Banjoemas is
gelegen (afstand 16 K.M.), zoodat hier de passagiers voor die plaats den trein verlaten. De nieuwe
spoorliju naar de Noordkust sluit hier bij de
hoofdlijn aan.
KROKODILLEN. Algemeene naam voor een orde
gepantserde
van Kruipende dieren Emydosauria
hagedissen, wegens hot voorkomen van een been-
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pantser in de lederhuid van den rug). De twee
in Oost-Indie voorkomende geslachten behooren
tot twee afzonderlijke families en wel Tomistoma,
de Maleisehe ;Gaviaal of gariaal tot de Gavialidae,
langsnuitkrokodillen, en Crocodilus, do eehte krokodil, tot de Crocodilidae. Tomistoma S'chlegeli Sal.
Mull. de eenige soort van dit geslacht, dat in Borneo,
Sumatra en Malakka gevonden wordt, is gekenmerkt
door een langen, smallen, aan de voorzijde lets
verbreeden snuit, welke 20-21 tanden in den
bovenkaak en 18-19 tanden in den onderkaak
draagt. Totale lengte tot 4.70 M. toe. Tomistoma
leeft in het zoete water van snel stroomende rivieren
en voedt zich uitsluitend met visch in tegenstelling
met de gewone krokodil, die allerlei dieren, levende
zoowel als doode, verslindt en racer in het brakke
water aan de riviermonden thuisbehoort. Ook schijnt
de gaviaal slechts bij uitzondering het water te verlaten.
Het geslacht Crocodilus is gekenmerkt door een
stompen, vrij breeden snuit met 16-19 tanden in
den bovenkaak en 14-15 in den onderkaak. Door.
Boulenger en Nelly de Rooy worden 3 soorten van
dit geslacht uit onzen Oost opgegeven en wel :
Crocodilus porosus Schneider, Cr. palustris Lesson
(de gewone raoeraskrokodil uit Voor-Indie) en Cr.
siamensis Schneider. Van de laatste 2 seorten worden slechts enkele zeldzame exemplaren nit Java
vermeld, zeoctat het niet uitgesloten is, dat deze
(_.pga von op eon vorgissig berusten.De eerste soort
daarentegen komt door den geheelen Archipel in
talrijke exemplaren voor.
De gewone Krokodil, verkeerdelijk ook kaaiman
genoemd, is eigenlijk een nachtdier; overdag ligt
hij gaarne op zandige oeverbanken of modderplaten
in de zon te slapen, liefst steeds op dezelfde plaats,
waartoe hij zich een ondiepen kuil tot leger uitkrabt. In streken met een langdurigen drogen tijd
begraaft hij zich, eveiials de Moeraskrokodil, in
de modder en wacht in. verstijfden staat den
regenmoesson af. Ducht de op 't land slapende
Krokodil gevaar, dan snort hij zich met groote
snelheid in 't water. Op het land is do Krokodil
volgens alle berichten weinig gevaarlijk, des te
erger echter in het water.
Behalve om er in de zon to slapen, komt de
Krokodil alleen op 't land om eieren to leggen,
of om van een uitdrogende plaats naar eon waterrijkere to trekken. Do krokodillen-eieren zijn ongeveer zoo groot als ganzen-eieren, langwerpig ovaal
met gelijkvormige polen, glanzig vuilwit, met dikke,
zeer stevige schaal, die bezaaid is met duidelijke
porien. Zij worden ten getale van 20 tot 100 in
een snort nest gelegd, n.l. een ondiepen kuil, die
door 't wijfje gegraven en na 't leggen met afval
van planten overdekt wordt. Naar men zegt, bewaakt het wijfje dat nest, zij het ook niet doorloopend. De jongen warden door de warmte der
omgeving uitgebroed en bezitten op hun neus een
soort verharding (eitand), waarmede zij de schaal
doorbreken. Dadelijk na hun geboorte ijlen zij naar
't water. Reeds tijdens het verlaten der schaal
bijten zij woedend om zich heen ; zij groeien snel on
zijn na 6-8 jaar voor 't eerst geslachtsrijp.
Evenals verscheidene andere dieren, b. v. tijgers,
worden ook de krokodillen door verschillende stammen in don Ind. Archipel vereerd ; waarschijnlijk
is dit het gevolg van het geloof, dat de zielen der afgestorvenen, die voorwerpen van vereering zijn, hun
intrek in dieren nemen (zie ZIELSVERH UIZ1NG),
welke nu op hun beurt vereerd moeten warden.

In verband met het geloof aan de zielsverhuizing staat ook de mooning, dat de krokodil de
hem verwante inlanders goon feed zal berokkenen ;
bij de Makassaren on Boegineezen wordt geloofd
dat hij nooit met opzet een rnensch zal dooden ;
verslindt hij tech iemand, dan is dat bij vergissing,
omdat hij deze voor een of ander boost aanziet.
KROKOT
PORTULACA OLERACEA.
KROKOT TJINA (TAT.). Zie EUPHORBIA THYMIFOLIA.
KROMONG - GEBERGTE. Een juist ten N. van
den Tjerimai aan zijn voet gelegen oudere eruptiefketen met vele scherpe toppen, die zich als de
tanden van een zaag tegen de lucht afteekenen
De hoogste top, de Goenoeng Kromong, is 585 M.
hoog en gelegen in het district Palimanan, afdeeling
en residentie Cheribon; aan zijn voet zijn warme
zwavelbronnen gelegen, waarheen vele inlanders
en Chineezen gaan, om genezing to zoeken voor
allerlei kwalen, inzonderheid beenwonden.
KRONKEL- RIVIER. Een riviertje op de kust
van Zuid-Nieuw-Guinea tusschen de Eilanden- on
Digoelrivieren.
KROONDUIVEN. Zie DUIF.
KROONORDONNANTIEN. Zie WETGEVING.
KROPGEZWELLEN. D e ziekelijke uitzetting van
de schildklier, — 't zij door omzetting van den inhoud der kliercellen in colloid (struma glandulosa ).
't zij door overmatigen bloedrijkdorn met vaatuitzettingen (s. vasculosa) als kropgezwel (struma)
bekend, en ook in Europa bij de hewoners van sommige bergachtige sireken x'oorkomend.e, doet zich
in verscheidene gedeelten van den incl. Archipel voor,
vaak zelfs op uitgebreide, schaal.
Lit de belangrijke en vele details biedende studio
van Prof. Wilken (Bijdr. t. t. 1. en vlk. Ve Ser. V,
bl. 349) blijkt, dat zij endemisch voorkomt op
Sumatra en Borneo, op Java in mindere mate, on
moor nog in de 0. dan in de W. helft, in CentraalCelebes, op Bali on in N.W. Nieuw-Guinea. Op de
overige eilanden komt struma wel voor, doch kan
zij niet gezegd worden endemisch to heerschen.
KROSOK. Zie TABAK.
KROSOK (JAv.). Zie HIPTAGE.
KRUIDNAGELEN. De kruidnagel of Caryophyllus, Boenga lawang 1 ), Tjengkeh, MAL.; Polawa,
meerv. Polawanno in de Oeliasers, is de bloemknop
van den boom Caryophyllus aromaticus L. (= Eugenia caryophyllata Thunb.), behoorende tot de Myrtaceeen, en vermoedelijk oorspronkelijk in de Noordelijke Molukken (Makian) thuis behoorend. De
plant is, door haar dicht, altijd green loof, eon
fraaie boom, die een hoogte van 30 tot 40 voet
kan bereiken, doch waar zij gekweekt wordt,
gewoonlijk getopt en lager gehouden wordt om
de nagels gemakkelijker to kunnen plukken. De
nagelboom heeft ietwat het voorkomen van een beck.
Zoodra de bloemkroon begint to verwelken, wordt
de kelk eerst geel en dan rood; in volledigen staat
hebben de bloemknoppen de gedaante van een kleinen spijker of van een nage'. Wordt aan de bloom de
gelegenheid gegeven zich tot vrucht to zetten, dan
zwelt het vruchtbeginsel onder aan den kelk, en
ontwikkelt zich tot den rn o e r n a g e I of antho.
phyllu,s, cone vrucht van do grootte en den vorm
eener kleine olijf, 2-2'!? c. rl. lang en 6-10 m.M.
breed, die veel minder olie bevat dan de bloomBoenga lawang worden ook de vruchtjes van
eene Cinnamomurn-soort genoemd, zie Cinnamomum Parthenoxcylon.
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knop en hoofdzakelijk tot voortplanting dient,
doch ook wel in suiker en wijn geconfijt wordt.
De boom wordt uitsluitend door zaden voort*geplant; hij draagt gewoonlijk eerst in het 12e
jaar vrucht (soma reeds in het 8e) en kan een
leeftijd van 75 jaar en nog meer bereiken. In Ned.Indio is de nagelcultuur grootendeels een yolkscultuur. Aan de verzorging der planten wordt
weinig moeite besteed ; waar de boomen geregeld
worden aangeplant wordt gezorgd voor schaduwboomen, zoolang zij nog niet volwassen zijn, terwijl ook de bodem wordt schoongehouden.
geurigheid der nagels neemt door de cultuur toe;
van de wilde boomen (op de Phffippijnen) zijn de
bloemknoppen weinig aromatisch.
De kruidnagel is de nog ongeopende bloem,
die van den boom verwijderd wordt voor zij tot
vruchtzetting overgaat; de oogsttijd is van October tot December. De nagels worden met de hand
afgeplukt; de hooger hangende worden afgeschud
of met kromme stokken afgeslagen, waarbij men
zorgen moot de boomen niet to besehadigen, daar
dit voor latere oogsten zeer nadeelig kan zijn.
Daama worden zij op groote horden uitgespreid
en met bladeren bedekt, waama men ze aan den
rook van een zacht houtvuur blootstelt on vervolgeris in de zon last drogen; ten slotte worden zij
verpakt on verscheept. De aldus verkregen kruidnagelen zijn donkerbruin. Zij bevatten in talrijke,
meest aan den omtrek bij elkander gezeten, groote
klieren, alsmede in de parenchymcellen 15-20 %
stark riekende aetherische olie, die overigens in alle
groene deelen van den boom, met name de bladeren,
voorkomt on die deze specerij zoo gezocht doet
zijn. Door destillatie wordt de bekende nagelolie
(oleum caryophyllorum) nit de bloomknoppen verkregen.
Terwijl, naar het schijnt, de Noordelijke Molukken het vaderland van den kruidnagelboom zijn,
word hij waarschijnlijk reeds voor de komst der
Portugeezen naar Ambon en de Oeliasers overgebracht, tot welke eilanden jaren lang de teelt
beperkt is gebleven. De 0.-I. Compagnie streefde
spoedig naar het monopolie van dit product, aanvankelijk door het sluiten van overeenkomsten
met de inlandsche vorsten of bevolking, waarbij
bedongen werd dat de nagelen uitsluitend aan
haar zouden worden afgestaan. Herhaaldelijk werden deze overeenkomsten geschonden on om het
monopolie to handhaven nam de Comp. haar
toevlucht tot zeer strange maatregelen; in de
eerste plaats tot het uitroeien (extirpeeren ) van
de boomen op de eilanden, die niet direct onder
haar bestuur en toezicht stonden en waar dus de
handel moeilijk viel tegen to gaan. De eerste
„extirpatie-tocht" had plaats door de vloot van
L'Hermite in 1625. Doze handelwijze, waardoor
der bevolking, zonder eenige vergoeding, groote
schade werd berokkend, gaf aanleiding tot verschillende opstanden, die door Demmer en De
Vlamingh met groote kracht, doch ook met groote
wreedheid, werden gedempt. De extirpatie-tochten
werden na het verdrag van 1652 met den vorst
van Tomato geregeld gehouden en daarvoor van
de zoogen. h o n g i- to c h t e n (zie HONGI) gebruik gemaakt, waardoor de productie van de nagels aanmerkelijk beperkt en aan de bewoners
der overige eilanden een voomaam middel van
bestaan ontnomen werd. Doch ook in genoemde
Pilanden, waar de bevolking verplicht was nagelen
to telen en die tegen bepaalden prijs aan de
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Comp. to leveren, trad deze zeer hardvochtig op.
Toen na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid de Molukken, the in handen der Engelschen geraakt waren, weder in onze macht kwamen,
word het monopolie der nagelen, thane ten bate
der regeering, aldaar met angstige zorg gehandhaafd ; ondanlis het voorstel van v. d. Capellen

bleven de verplichte teelt en levering der nagelen
en de grondslavernij der bevolking gehandhaafd. Bij
Ind. Stb. 1863 no. 169 eerst werden de verplichte
teelt en levering der nagelen met 1 Jan. 1864 afgeschaft, maar als overgangsmaatregel zouden tot
ult. Dec. 1868 de nagelen die de bevolking vrijwillig inleverde tegen bepaalden prijs worden aangenomen. Met dien datum staat de nagelcultuur
geheel buiten bemoeiing van het Gouvemement.
Door de inl. bevolking worden de nagels weinig als specerij gebruikt; een eigenaardige tak
van industrie, door sommige Christen-inlanders op
Ambon uitgeoefend, is het nabootsen van allerlei
voorwerpen: huizen, schepen, enz., in kruidnagelen, waartoe de bloemknoppen, voordat zij
gedroogd zijn, met dune draden aan elkander
worden geregen.

KRUIPENDE DIEREN. Zie HAGEDISSEN,
KROKODILLEN, SLANGEN en SCHILDPADD E N.

KRIJGSRAAD. Zie RECHTSWEZEN.
KRIJGSSCHOOL. Zie ONDERWIJS (MILL
TAIR).
KRIJGSVERRICHTINGEN in den 0.-I. Archipel na de opheffing der 0.-I. Compagnie (1800—
heden ).
Voor de krijgsverrichtingen van eenige beteekenis
welke niet of slechts vluchtig onder de geschiedenis
in de artikelen over de verschillende gewesten en
eilanden zijn vermeld wordt verwezen naar het

uitvoerige artikel KRIJGSVERRICHTINGEN in de
groote Encyclopaedia van Ned. -Indie, terwijl voor de
krijgsverrichtingen onder het Britsche tusschenbestuur het artikel ENGELSOHEN IN DEN MA-

LEISCHEN ARCHIPEL to raadplegen is. Voor de
krijgsverrichtingen ter zee zie men behalve de genoemde artikelen onder ZEEMACHT en ZEEROOF.

KRUGSWEZEN. Voor wat betreft het Nederlandsche krijgswezen in Nederlandsch-Indie wordt
verwezen naar de artikelen : BARISAN, DJAJANGSEKARS, LEGER, LIJFVVACHTEN-DRAGONDERS, LUCHTVAART, MILITIE, ONDERWIJS (MILITAIR), PRADJOERITS, VERDEDIGINGSSTELSEL VAN INDIE, VERSTERKINGEN, WAPENEN, ZEEMACHT.
Een uitgebreid overzicht over het krijgswezen
der verschillende inlandsche volken en stammen
in den Archipel, geven het eerste on tweede deel
van „De Indische Oorlogen" door K. van der
Maaten. (Haarlem, De Erven Loosjes, 1896).
KUNST (BEELDENDE). In vrije volgorde zullen bier de verschillende kunstuitingen der Inland ers kort worden besproken en wel eerst de
toegepaste en dan de vrije kunsten.
A. Tatoeeerkunst.
De tatoeage is wellicht een der oudste versieringstechnieken en wordt reeds als „kunst",
in den waren zin des woords, beschouwd bij de
Dajaks, bij wie de tatoeeerkunstenares, evenals
de smid en de snijkunstenaar — daar zij artisten
zijn uitdrukkelijk als door den „Geest" bezetene
wordt geeerbiedigd (Cf. A. W. Nieuwenhuis „Quer
dureh Borneo" I, p. 452). Ook het voorschrift,
dat de tatoeage slechts op bepaalde tijden mag
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geschieden, wijst op het sakrale element in deze
handeling.
Deze techniek wordt, als ware kunst, vooral bij
de Papoea's, Dajaks en Bataks uitgeoefend, bij
wie vaak prachtige versierizigswijzen worden
aangetroffen.
B. Bladwerk.
Ter beschutting tegen den zonnebrand zijn waarschijnlijk oorspronkelijk overal groote boombladeren gebezigd, uit welke gewoonte zich een sierkunst
heeft ontwikkeld in eene zich oiitwikkelende techniek, die ten slotte in de vlechtkunst is overgegaan.
De prachtige, ten deele gekleurde of met uitgesneden sehablonen of met ornamenent van Nassaschelpjes bedekte, hoeden van Borneo, Java, enz.,
in onze Ethnographische rausea zijn overtuigende
voorbeelden voor de versieringsmogelijkheden zelfs
bij deze, schijnbaar zoo primitieve, techniek.
C. Vlechtweric.
Waar bij nadere bestudeering van het hierboven
genoemde bladwerk duidelijk werd, hoe de zich
ontwikkelende ornamentiek ten deele voortvloeit
uit de versieringsmogelijkheden der techniek zelve
is bij de vlechtwerktechniek de versiering zoo good
als geheel uit de techniek voortgekonaen en heeft
doze, aldus vast gefundamenteerde, decoratieve
kunst den motievenschat gevormd, waaruit de verwante techniek van het weven maar ook de verder afgelegen sierkunsten vaak hebben geput.
D. Boomschorsbewerking.
Doze techniek, waarin de meest primitieve
kleedingstukken als schaamschort en lendendoek
worden vervaardigd, heeft in de verdere ontwikkeling tot de fijnbewerkte „foeja" (op Celebes
enz.) on tot het fijnere „vezelpapier", aanleiding
gegeven tot de versieringskunst, waarin de aesthetische drang zich op de meest onmid.dellijke wijze
kan uiten : de schilderkunst.
Met de foejalap, zou men kunnen zeggen, is het
eerste schilderdoek gegeven.
Waar de raenschfiguur als deel van het ornament optreedt, geschiedt dit bij de werkelijke
kunstwerken op eene bepaalde schematische wijze,
welk schema wellicht wederom aan het vlechtwerk
is ontleend. Bij de afbeelding van dierfiguren wordt
vaak het essentieele van het levende dier, ondanks
doze schijnbare belemmering, verrassend juist getypeerd.
E. Pottenbakkerskunst.
Doze kunst is, technisch, boven een zeker prirnitief stadium niet uitgekomen, waarbij vooral
het ontbreken van eene goede glazuurbedekking
aan de soliditeit van doze gebruiksvoorwerpen
groote afbreuk doet.
Zeer fijn ontwikkeld is bij den Indonesischen
pottenbakker het gevoel voor vorm ; 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
kleiringen, die clan behoedzaam worden uitgeklopt,
waardoor, zonder draaischijf, in rustigen groei het
vaak schijnbaar waiver rondo vaatwerk ontstaat,
welks rondheid toch door een zeker leven uitmunt
boven de raechanisch, op de draaischijf, verkregene.
F. Kralenwerlc.
Zie KRALEN- EN SCHELPENWERK.
G. Borduurwerk.
Over doze technieken valt niet veel to zeggen
wat geene herhaling zou zijn van hetgeen in ander
verband reeds is gezegd.

Alleen zij in dit verband opgemerkt, dat het borduren waarschijnlijk is ontstaan uit de gebleken
noodzakelijkheid om de boombastbaadjes, die
neiging vertoonden overlangs, in de richting der
vezels, to barsten, to versterken door overdwarse
opnaaisels van draden die de vezels bijeenhielden
kLoeber).

H.

Textiele versieringen.

Merin kunnen twee hoofdgroepen worden on-

derscheiden :
I. De zuivere textiele versiering, waarbij het
ornament geheel uit de weeftechniek ontstaat
on waarbij naar den aard van bet gebezigd materiaal, de ond.erscheiding in versierde katoenweefsels, zijdeweefsels on koffoweefsels, kan warden
gemaakt ;
II. De pseudo textiele versiering, waarbij het
patroon ontstaat of reeds voor het woven, door
eene eigenaardige verftechniek, die op de draden
wordt toegepast en waarbij het woven zelf slechts
een zeer bijkomstigen invloed op de versiering
uitoefent, bijv. de ikattechniek, of na het woven
door beschildering van het weefsel, waarbij do
weeftechniek, als patroonvormende factor, dus
geheel is uitgesehakeid, bijv. de batik-techniek,
tjaptechniek, plangitechniek, enz.
Tot de eerste groep behooren de tallooze variaties
der gewe -ven stoffen, wier prachtige oniamentiek in
hare aesthetische waarde Wails vrij wel algemeen
wordt erkend. Zie verder EATIKKEN
'KATTEN.
I. /if etaalkunst.
Ilierbij moeten in de eerste plaats de smeed-,

giet- on ciseleer-technieken worden genoemd, omdat daarbij de zuivere contourvorm on vooral de
v/akke versieringswijzo het best zijn to verkrijgen.
De oniamentiek van het drijfwerk is in hoofdzaak Hindocistisch gebleven, terwijl in smeed-,
ciseleer- en gietwerk
behalve de meest Hundoeistisch beinvloede lampen,
kwispedoors
op Java enz. — rneestal zuiver Indonesische motieven worden. toegepast.
Bij de goudsmeedkunst, waarbij eveneens de
Hindoe-invloeden stork doorwerken, is het opmerkelijk, hoe door allerlei legeeringen, tengevolge waarvan de
geldswaarde vermindert,
de meest geraffineerde aesthetische effecten worden bereikt, welke vaak nog worden versterkt
door aanbrenging van alle mogelijke materiaalsoorten, van diamant on bergkristal of tot glas
en vlindervleugels toe.
K. Snijwerk.
Dit wordt bijna overal toegepast op alle daarvoor in aanmerking koraende niaterialen. Hot
waarschijnlijk oudste,
althans het meest verbreide
snijwerk wordt aangetroffen op bamboomateriaal, dat bij de voorziening in bijna alle
menschelijke behoeften wordt gebruikt en dos
aanleiding geeft tot eindelooze decoratieve variaties, waarop bier thans niet nader kan worden
in gegaan.
Het compositietalent en de absolute beheersching
der techniek komen bij doze kunsti,verken tot hun
voile recht.
De materialen, die wat stugheid betreft wellicht
het meest met bamboo overeenkoraen, zijn: been,
ivoor en boom, waarvan eveneens allerlei fraai
geomamenteerde gebruiksvoorwerpen worden vervaardigd, vooral bij do Dajaks en Bataks.
Bij oudere hoorn-lepels enz. vindt men vaak
de geliefde a jour-techniek, die vooral bij hout-
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snijwerk zeer vaak wordt toegepast, zooals bij
prauwversieringen, daknok-uiteinden, enz. (Zie
verder hieronder bij Architectuur en beeldh uwkunst). Het fraaiste houtsnijwerk wordt aangetrof fen bij krisheft, krisschoen en krisscheede, waarbij
mooi gevlamd hout meest onbesneden blijft.
L. Als geheel op zichzelf staande kunstuitingen moeten in onzen Archipel de, alleen op Java
en Bali vervaardigde, lederen poppen van de Wajang-poerwa worden beschouwd, wier soms zeer
slanke verhoudingen,' fijngevoelige contours en
fraai h jour-werk de vreugde uitmaken van den
beschouwer.
Ook deze fijne gestalten zijn in de hybridische
Balineesche kunst vergrofd.
Veel materieeler schijnen daarnaast de poppen
van de Wajang golek — het marionettentheater
hoewel ook hierbij de koppen en bovenste ledematen vaak gevoelig gesneden en fraai polychroom
gekleurd zijn, welke koppen, in grooter maatstaf,
als maskers van de spelers der Wajang topeng
verschijnen. De zeer grove poppen van de Wajang
keliik daarentegen verschijnen als in hout gesneden parodieen van de schoone gestalten der Wajang poerwa.
M. Architectuur.
Hoewel een tijdlang de meening gold, dat van
een eigenlijke Indonesische architectuur moeilijk
sprake kon zijn, begint langzamerhand eene andere opvatting zich baan te breken.
Reeds sommige hoogdakige mannenhuizen op
Nieuw-Guinea, het monumentale huis van den
Radja in Bawomatoloeo op Zuid-Nias, om slechts
een paar voorbeelden te noemen, kunnen, door de
prachtige verhoudingen, als stalen van goede houtarohitectuur gelden.
Aangaande de aesthetische waarde van het
Dajaksche huis is door Prof. A. W. Nieuwenhuis
zijn work „Quer durch Borneo", overtuigend
materiaal verzameld, terwijl in hetzelfde werk
ook fraaie exemplaren van lijkenhuisjes zijn afgebeeld. De in evenwichtige verhoudingen gebouwde en rijkbesneden Minangkabausche huizen der
Padangsche Bovenlanden, benevens de ontroerend fijne rijstschuurtjes uit dezelfde streek, genieten reeds een welverdienden room.
-lets minder fraaie, maar Loch zeer goede, houtarchitectuur geven de Bataksche huizen, waarbij sommigen den worm aan een schip schijnen to
hebben ontleend, welk vermoeden ook wel eens
oprijst ten a,anzien van de bouwkundige ordonnantie van het Minangkabausche „raadhuis" (balai).
Wat de versiering betreft, zijn de meeste der
hierboven genoemde huistypen van rijk snijwerk
voorzien, dat overal vlak is gehouden met uitzondering van sommige paneelen in de awa van het
Dajaksche huis, waar midden uit het, met strak
vlakornanaent versierd, paneel plotseling stork
plastisch gesneden, meer naturalistische dierfiguren naar voren. springen, waardoor de stijleenheid
wordt verbroken. (A. W. Nieuwenhuis „Auer durch
Borneo" II, Tafel 33).
Het overige decoratieve snijwerk echter is
overwegend vlak gehouden on verloochent ook
hier niet de voorliefde voor jour-ornamentiek,
die men ais dakversiering en prauwversiering
aantreft juist op die plaatsen, waar men rondplastiek zou verwachten.
N. Sculptuur.
Te oordeelen naar het tot heden bekende materiaal kan, wat aan steenpiastiek door den Indo-
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nosier is voortgebracht, den naam van kunst ternauwernood dragon, hoewel op Soemba, speciaal
West-Soemba, on op Nias beeldhouwkunst in
steen wordt aangetroffen van zuiver Indonesisch
karakter en van verwonderlijke schoonheid. Behalve deze verbluffende uitzonderingen, zijn de
werken van steensculptuur meest onbeholpen
pogingen om figuren, die in de vlakversiering
hem gemeenzaam zijn, zooals de Wajangtypen
op de reliefs in Oost-Java, welke bij de behandoling der Hindoekunst ter sprake komen, in
rondplastiek of to beelden. Meestal zijn het ruw
aangehakte blokken, zonder fijnerp vormgeving.
In de houtsculptuur daarentegen is in sommige
zielebeeldjes zeer schoone kunst voortgebracht,
welker waarde wordt doorvoeld wanneer men,
na zich met enkele verhoudingseigenaardigheden
vertrouwd to hebben gemaakt, zich rustig aan
de working daarvan overgeeft.
0. Schilderwerk.
Monumenteal schilderwerk, zooals de fresco's
van Ajanta in Voor-Indio, schijnt op Java en in
den verderen Archipel nooit to zijn ontstaan;
eerst na de komst der Hindoe's zijn waarschijnlijk de op vezelpapier geschilderde voorstellingen
der Wajang-beber ontstaan, waarop de tafereelen
uit de nu bij de Javanen bekend geworden heldendichten, het Mahabharata on het Ramiyay.a, wer.
den afgebeeld, tafereelen, die ook de verdere
schilderkunst of eigenlijk : teekenkunst zoowel op
Java als op Bali hebben beheerscht.
Doze zelfde tafereelen worden op Bali ook op
houten slaapplaatsbeschotten aangebracht.
De algemeen geconstateerde eigenaardigheid
der Baliors, om Javaansche voorbeelden to vergroven en onbewust to parodieeren, komt helaas
ook bij de schilderkunst vaak tot uiting. Vrij algemeen ziet men do neiging om de oorspronkelijke slanke figuren to vorbreeden, waardoor zij
een plomp, boersch karakter krijgen.
De Balineesche poppen der Wajang poerwa
zijn hiervan sprekende voorbeelden.
De Indonesische beschaving, zooals zij in het
eerste deel van ons artikel in hare kunstuitingen
is geschetst, kwam in aanraking met de, in oorsprong gelijksoortige maar in verdere ontwikkeling in eene bepaalde richting ver boven haar
uitgegroeide, Hindoekultuur. (Zie daarover OUDHEDEN.
Van Oost-Java is deze —intusschen reeds zelve
verbasterde — Hindoebeschaving naar Bali geweken, waar zij, met behoud van kastenindeeling en
uiterlijk ritueel, in wezen geheel overweldigd wordt
door de Indonesische animistische wereldbeschouwing, waardoor de oorspronkelijk als symbolen
der hoogere geestelijke Eenheid gedachte Goden,
Boeddha's en Bodhisatwas, zich tot goede en kwade, meest kwade, geesten vervormen en de tempelversiering een conglomeraat wordt van virtuoos
uitgevoerde, maar wild en zonder onderling verband gecomponeerde gestalten : afbeeldingen van
de legioenen van onsamenhangende geestelijke
wezens van allerlei aard, waarmede de animist
de bonte verschijnselenwereld bezielt.
Alvorens dit artikel to eindigen moeten een paar
wo.orden gewijd worden aan andere vreemde invloeden, die hier en daar bemerkbaar zijn, hoewel
meestal in geringere mate dan men verwachten zou.
Voor den Chineeschen in vloed leveren, naar het ons
voorkomt, wel de merkwaardigste voorbeelden sommige Atjohsche sultansgraven, waarop archiojc-
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tuur-versieringen voorkomen, die bijna copieen
zijn van Chineesche steenen-tempellantarens en
wierookbranders. Op Java en Bali zijn sommige
dakbedekkingen met pannen eveneens onder sterken Chineeschen invloed, die ook in sommig batikwerk op te merken valt.
Als Chineesch versieringsmotief konat bet Yangen Yin-symbool (de zwarte en de witte komma,
in den cirkel gecomponeerd) zelfs op Dajaksche
bladwerkhoeden voor, terwijl in de langgerekte
vormen van het Dajaksch „hond"-motief wellicht
de Chineesche draak to herkennen valt, die ook
op de reliefvQrsierhag van Dajaksch vaatwerk in
gewijzigde vormen wordt toegepast. Ook op Bali
worden de lijkbaren soms pagodevorm opgebouwd.
Perzisch-Arabisehe invloeden zijn mogelijk in
het snijwerk van de fraai versierde huizen der
Padangsehe bovenlanden aan te wijzen en eveneons aanwezig in de moskeeen,die zich overigens vaak
bij het Indonesische arehiteetuurtype aansluitcn
en waarin de decoratief gebruikte koranspreukversiering wellicht het naeest karakteristieke zuiver Islamitische motief vorrnt.
Als de voornaainste plaatsen in Nederland, waar
voorwerpen van Indonesische kunst kunnen worden bezichtigd, moeten worden genoemd : het
Rijks Ethnographisch Museum te Leiden, de verzamelingen van het Koloniaal Instituut (waarin
ook de verzameling van Natura Artis Magistra
is opgenonaen), het Museum voor Land- en Volkenkunde to Rotterdam, d.e Verzameling van de
voormalige Instelling voor onderwijs in de Taal,
Land- on -Volkenkunde van Ned.-India to Delft
on de Verzameling van Indonesische en Chineesche
Kunst to Leeuwarden, in welke verzameling ook
omtrent Hindoe-Javaansche kunst belangrijk materiaal te vinden is, als hoedanig mode gewezen
kan worden op de verzameling gipsafgietsels van
het Koloniaal Instituut.
In versehillende artikelen. dozer Encyclopasdie,
die hier niet afzonderlijk genoemd kunnen worden,
zijn Indonesische of Hindoe-Javaansche kunstwerken meer of minder uiigebreid ter sprake
gebracht.
Voor de literatuur wordt verwezen naar het
uitvoerige artikel KUNST (BEELDENDE) in de
groote Encycl. van N.-I., welk artikel ook buitengewoon interessante beschouwingen omtrent den
invloed der Grieksehe op de Voor-Indische beeldhouwkunst bevat.

KUNSTGESCHIEDENIS(HINDOE JAVAANSCHE).
-

Een overzicht van de Hindoe-Javaansche kunst,
met gebruikmaking van de resultaten der laatste onderzoekingen, bestaat op het oogenblik
nog niet, gelijk eveneens de Javaansche kunstgeschiedenis eigenlijk nog geschreven. moot worden.
Omtrent de voornaamste werken, waarin men de
bouwstoffen (voorzoover die reeds samengebracht
zijn) zal kunnen vinden, uit welke to zijner tijd
de systematische kunstgeschiedenis zal moeten
warden opgebouwd en dan nog onder toevoeging
van veel, dat thans gedeeltelijk ongepubliceerd,
gedeeltelijk nog niet onderzocht is zie men. de
groote Encycl. van Ned.-Indic.
KUNSTNIJVERHEID. De studio der Indische
kunstnijverheid behoort tot die vakken, die eerst de
laatste twintig jaren ernstig ter hand genomen zijn,
hoewel niet vergeten 'nag worden, dat jaren .geleden reeds pogingen in die richting zijn gedaan,
o.a. door Dr. F. W. van Eeden, in 1893.

Er heeft zich to onzent een afzonderlijk stu
dievak gevormd, dat men technologische ethnologic
zou kunnen noemen, indien men in dezen term niet
de bestudeering der artistieke kwaliteiten miste.
Bij die studio is allereerst gebleken, dat het gebruikelijk woord „kunstnijverheid" in de meeste
gevallen onjuist is. Slechts hier en daar heeft zich
eon kleinere of grootere ntjverheidsvorm ontwikkeld,
vooral in de weer beschaafde gewesten op Java,
Sumatra, en Celebes, waar regel is, dat het sierwerk
voor eigen gebruik wordt vervaardigd en bij verkoopsgelegenheid het eigen werk soms wordt verkocht.
Arbeidsverdeeling komt op Java reeds eenigs.
zins als nijverheidsvorm voor (b.v. blauwververskampoengs, Jay.-Chin. werkplaatsen voor batikken enz.), op do Buitenbezittingen eehter vaak
uit sociale oorzaken, zoodat b.v. het esthetisch
genot gevend sierwerk door de hoogere standen,
het meer werktnigelijke door de lager staandcn
wordt uitgevoerd.
Als regel zou men kunnen stolen, dat, :hoe beschaafder vormen de inlandsche samenleving heeft
aan genomen, het bedrijfskarakter des to meer aan
den dag komt. Het beworken van hoorn en leder is
bijv. in de Timor-groep volkswerk, terwijl het op
Java een nij -verheidsvorm. heeft aangenomen, die
zelfs bij het maken van lecleren wajangfiguren gespecialiseerd worth. Het uitslaan der orn.amenten,
het beschilderen van bet leder, het draaien der
hoornen staafjes worden door verschillende workkraehten uitgevaerd.
Het voorkomen van volkswerk in bijzondere kwe.
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 n
tuur voor.kornt; vezelweverij, waar planter geschikt
voor draadbewerking to vinden zijn. Bij overvloedig
voorkomen. van een zeker materiaal, bijv. bamboo
of pandan,is dit work overal to vinden, terwijlaardework zich tot enkele plaatsen bepaalt.
Met het totstandkomen van handelsverbindingen
wordt het technisch gebied rijker, doe') het oorspronkelijk technisch begrip blijft, wordt op volgende materialen overgedragen, stijgt steeds in
edeler vorm. Maar ook kan het gebeuren., dat het
door andere, meer geschikte, technische vormen
verdrongen wordt en verdwijnt.
Maar de gehechtheid der bevolking aan de aloude traditie zorgt er tevens voor, dat niet alle sparan. kunnen verdwijnen. Ondanks bet voorkomen
van ijzeren en stalen messen is bijv. het bamboomes op Java bij enkele gelegenhed.en in gebruik.
De oude Coix-pitten zijn or ondanks alien vooruitgang to vinden. Vezelweefsels worden er nog door
vissehers gebruikt, bladwerk voor hoofddeksels.
Merksteenen in de volksontwikkeling blijven steeds
bestaan I
Door het ontbreken van eenigen bedrijfsvorna
in het algemeen heeft de Indische kunstnijverheid.
het oorspronk.elijk type behouden, wat betreft het
aandeel van man en vrouw. De man zorgt voor den
woningbouw en voor alles, wat gekapt, gesmeed
en gesneden moot warden. De vrouw spirit on weeft,
vleeht en borduurt, batikt en vervaardigt applicatie., kralen- en aardewerk, vervaardigt dus bleeding
en huishou.delijke voorwerpen met uitzondering van
die clinger, die gesneden moeten wordern
Do Indische sierkunst is in geen enkel optic lit
een persoonlijke uiting, steeds eel', die zich bijna
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angstvallig grondt op de traditie. De aanvang dier
traditie is bijna nuchter, komt voort uit de animistiache levensbeschouwing van den inlander. Versiering
is in den aanvang slechts geweest een door teekens
beschermen van het lichaam tegen invloeden van
booze geesten. Die teekens, gebrekkige nabootsingen
van natuurvoorwerpen, waaraan men beschermende
kracht toedacht, hebben in den loop der tijden een
eigen, een ornamentalen vorm aangenornen en uit
het samenvoegen dier motieven zijn grootere omamentaties ontstaan.
Door het huizen in dorpswoningen, waarvan de
Dajaks vele voorbeelden geven, in familiehuizen,
zooals bij de Bataks, bleef het traditiekarakter in
hooge mate bewaard.
Door die werkwijze bleef het oude stamornament
behouden, maar de uitwerking deed dikwijls voor
elke woninggroep of elken stam een bijzonder karakter ontstaan.
De invloed van het animisme is in allerlei opziehten terug to vinden, vooral bij moeilijken arbeid, en geenszins alleen bij de minder beschaafde
volken. Het verven van garens b. v., geheel berustend
op empirisch weten, mislukte dikwijls en die mislukking schreef men aan boozen invloed van geesten
toe.
Diepe invloed op de Indonesische kunstnijverheid is alleen van do Hindoes uitgegaan, zonder
echter in staat to zijn de autoclitone opvatting
uit to roeien.
Zoo kan men twee kultuurstroomingen op technisch en artistiek gebied in den Indischen Archipel
constateeren. De eerste is vooral stork in het Oostelijk deel en kenmerkt zich o.a. door fraai snijwerk
in bamboe, hout en boen, door veelvuldig gebruik
van bladwerk, door fraai vlechtwerk in velerlei
vorm, door het ikatten van vezels en katoen in
scheringvorm en de primitieve rondweverij, het gebruiken van vruchten, kralen, nassa-plaatjes on glaskralen, boomschorskleeding, het bewerken van een
perkamentachtig leder voor schilden on enkele andere voorwerpen, het gebruiken van was en andere
uitsparings-technieken. Het versierde deel van dit
work munt uit in ornamentaK1 kracht, dat in alle
vormen van het primitieve tot het hoogstaande ver
tegenwoordigd is, met sterk gestijleerde motieven
uit plant- en dierwereld, terwijl als hoogste uiting
de gestijleerde menschvorm to vinden is, die in bladen vlechtwerk, in kralenwerk, weefsel- en snijwerk
voorkomt.
Even typeerend is het voor doze richting dat met
voorliefde doze vlakornamenten gevat zijn in een
samenstel van geometrische lijnfiguren, meestal ontstaande uit de diagonale deeling van bepaalde yakken, waardoor meer of minder scherpe diiehoeksfiguren worden gevormd.
Doze Oostelijke richting omvat den geheelen Oosthook : Nieuw-Guinea, Molukken en den Timorarebipel, de binnenlanden van Celebes en Borneo, de
Bataklanden op Sumatra benevens Nias en de Ment awei-groep.
Noordelijk zijn uitvloeisels van deze cultuurrichting to vinden in Mikronesie en Oostelijk in PolyneF;i6, echter krachtiger in het eerstgenoemde clan in
het laatstgenoemde deel.
De tweede en kleinere strooming is duidelijk als
Hindoesch to herkennen, versprcidt zich van het
Weston over Sumatra, Java, Bali en Lombok en de
kuststreken van Borneo en Celebes. Als kenteekenende verschijnselen heeft zij achtergelaten hooger
s taand metaalwerk, kenbaar in het kunstsmeden
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van wapens, messing- en bronsgietwerk en het
drijven, forceeren en graveeren van koper on messing, het bewerken van -edele tnetalen en steenen.
Op weverijgebied een woven met doorgaande achering in tegenstelling met de oude rondweverij van afgepaste stukken, zijdeweverij en ikatversiering van
den inslag, weeftoestel met hand- on voetbeweging.
Voorts steenarchitectuur en baksteenbouw. Metalen
muziekinstrumentenin tegenstellingmet die uit hout
en bamboo. In versiering een voorliefde voor naturalistisch ornament met veel plantaardige Omenten, soms op schilderachtige wijze verwerkt, soms in
barokken vorm. Kenteekenend vooral een sterke
plastische trek, die zich in grootsche beeldkunst
Vergeleken daarmee is de Chineesche invlocd, afgezien van de door Obineezen stork bewoonde deelen
als Banka, Billiton en kleine deelen van Borneo,
goring to noemen. Belangrijk zijn voor de inlandsche
weverij de invoer van goud- en zilverdraad geweest,
maar overigens zijn voornamelijk bij het batikken
Cihineesche sporen to vinden.
De Islamitische invloed is nog geringer weest,
alleen merkbaar bij het opriehten van godsdienstige
gebouwen, terwijl alleen in Atjeh dieper gaande in vloeden merkbaar zijn.
Echter zijn al doze vreemde stroomingen vervloeid. Alleen het Hindoeisme heeft zich machtig
staande gehouden op Bali, deels op Lombok. Maar
over het algemeen werd diezelfde Hindoe-cultuur,
die grootsche bouwwerken schiep, langzamerhand
geabsorbeerd door de oude, zoo veel primitiever cultuur. Reeds in den tempelbouw is die overgang merkbaar Want, terwij I vooral de Boeddhistische kun st
een zuiver naturalisme tot leidsnoer nam on een
hoogtepunt in kunst toonde in de bijna naakte heelden van Boeddha, voorts in paneelen en friezen tal
van gelukkige uitbeeldingen van het leven bracht,
kwam reeds in de reliefs der jongere periode de
oude, inheemsche voorkeur voor styleering to voorschijn, die geheel in strijd is met het oorspronkelijk
wezen der Aziatische Hindoe-cultuur.
Stellig heeft de Westelijke cultuurstrooming der
Hindoes in den Archipel een grooten invloed gehad,
die zich heden ten dage nog uit in metaalbewerking,
in zijden en edele sieraden, in mooieren huisbouw,
alle dingen in het bezit der voornamere Masse, maar
het zal good zijn deze niet to overschatten, niet to
vergeten, dat de groote massa van het yolk onberoerd bleef, ondanks Ffindoeisme on Islam echte
Maleisch-Polynesiers, animisten in merg en been,
trouw blij vend aan de traditie, ook in hun volkswerk,
hun sierkunst.
Literatuur. Zie de proeve eener bibliographic der
literatuur over Indische Kunstnijverheid in J. A.
Loeber Jr. Techniek en Sierkunst in den indischen
Archipel, VIII, 1916.
KUSTVAART. Zie HANDEL EN SCIIEEP
VAART.
KUSTVERLICHTING. De eerste vuurtorens van
eenige beteekenis werden in Nederlandsch-Indio in
het begin van de tweede Delft van de vorige eeuw
opgericht. Aan van kelij k bepaalde de verlichting zich
tot het aangeven van eenige belangrijke havenplai tsen op Java en van de voornaamste waterwegen naar
Batavia en Soerabaja; ook Makasser kreeg al spoedig een licht. In straat Soenda word alreeds
1850 op Java's 4e punt een vuurtoren opgericht;
doze toren word in 1865 door een grooter licht vervangen, dat door de zeebeving van Krakatau word
vernield. In 1885 word teen een nieuwe vuurtoren
gebouwd.
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Op Java werden verder kustlichten ontstoken
to Batavia (1863), Banjoewangi (1865), Pekalongan (1866), Cheribon (1867), Grisee (1871) en op het
eiland Kambangan in 1870 tot aanwijzing van het
zeegat van Tjilatjap.
Achtereenvo lgens werden lichten geplaatst langs
de groote zeewegen in alle deelen van den Archipel; vooral van 1898 of nam de aanbouw van
kustlichten in steeds klimmende mate toe.
De toestanden, waaraan de N.I. kustverlichting
zich heeft aan to passen, verschillen in menig opzicht van die in Europa. De kustlijnen van Sumatra,
Java, Celebes en die der Nederlandsche gedeelten
van Borneo en Nieuw-Guinea hebben, ongerekend
de kleinere bochten en inharamen, tezamen reeds een
lengte van 10.000 zeemijlen ; behalve de gevaren
nabij die kusten, be vinden zich in de Indische wateren een zeer groot aantal kleinere eilanden en ontelbare riffen. Ongunstig is de omstandigheid, dat verscheidene lichten geplaatst moeten worden op gelsoleerde punten, zoodat de voorziening in brandstof
en het aflossen van het personeel lange reizen van
de daarmede belaste stoomers vordert. Daartegenover staat,dat de gemiddelde toestand van den dam pkring in den Indischen Archipel zeer veel gunstiger
is dan die in de Europeesche wateren, zoodat de
lichttoestellen hier lang niet zoo groote lichtkracht
behoeven to bezitten als in Europa wordt vereiseht.
In het Westelijk gedeelte van den Archipel zijn
thans bijna alle meer belangrijke vaarwaters verlicht en rest slechts hier en daar secundaire verlichting aan to brengen. Beoosten Celebes valt op dit
gebied nog veel to doen ; gedeeltelijk moot de verlieliting van deze streken wachten op het gereedkomen der hydrographische opneraing.
De kalme wateren van den Indischen Archipel
(waar orkanen en cyclonen nimmer voorkomen )
laten gelukkig toe de lichten op riffen op een eenvoudigen onderbouw van ijzeren schroefpalen en stangen
to plaatsen. In den laatsten tijd maakt men veel gebruik van onbewaakte lichten, welke minder kostbaar zijn.
Kustlichten moeten duidelijk to onderscheiden
zijn van de lichten van schepen, zij moeten een zoogenaamd „karakter" vertoonen. In N.I. wordt dit
verkregen door dra,aiende lenticulairs, gasbranders
waarbij de vlam afwisselend gedoofd en weer ontstoken wordt, en door een draaiend schema.
KWALA. Zie KOEALA.
JCWALLEN. Zie NETELDIEREN.
KWALOE. Zie KOEALOE.
KWANDANG. Naam van de onderafdeeling en
het district met gelijkn hoofdpl. der tot de residentie Menado behoorende assistent-residentie
Gorontalo. De onderafdeeling, welke de districten
Atinggola en Kwandang bevat, had in 1915 eene
bevolking van ± 12500 zielen.
KWANDANGBAAI. Breede, weinig het land indringende baai met groote diepten, op de Noordkust van Celebes op ongeveer 122° 50' O.L. In de
baai liggen verscheidene eilanden welke, evenals
de kust, hoog en begroeid zijn on talrijke gevaren. Do
kampong, waarnaar de geheele baai genoemd wordt,
ligt aan den Z.O.hoek, op eenigen afstand van de
kust.
KWANJAR (ten rechte K6banjar). District van
de controle-afdeeling Zuid-Bangkalan, afdeeling
en regentschap Bangkalan, residentie Madoera, met
een oppervlakte van ruim 168 K.M. 2
De zeeplaats Kwanjar is, sedert de rechtstreeksche tramverbinding in 1913 met Kamal, een zeer

belangrijk station van de Madoera stoomtram geworden. Er is een zeer drukke veemarkt. Over zee
is er een levendig verkeer met Soerabaja. Handel
en viiblivangst zijn van beteekenis.
KWANTAN. Zie SUMATRA (R iv i e r e n).
KWANTAN (KOEANTAN) DISTRICTEN. Onder
dezen naam verstaat men het gebied van zes
landschapjes (federation), gelegen in het bovenstroomgebied van de Batang Koeantan (Indragiririvier) tusschen de residentie Sumatra's Westkust,
de afdeeling Indragiri en het gouvernement Oostkust van Sumatra, vormende een onderafd. der`afd.
Indragiri van de res. Riouw en Onderh. Door
de verschillende bestuurders is de zoogenoemde
„Korte Verklaring", aangevende hunne verhouding
Jot het Ned. Ind. Gouvernement, geteekend.
De bewoners zijn afstammelingen van Minangkabausche kolonisten, die zich in vroegere tijden
in de Rantau-Koeantan en vermoedelijk het eerst
to Inoeman vestigden. Hun aantal bedraagt 30.000.
Hoe wel in het Oostelijk gedeelte aan de grens
met Indragiri de invloed van de Djohorsche adat
al eenigszins is to bespeuren, vertoont de hoofdbevolking in taal, kleeding, zeden en instellingen,
als matriarchaat en de inrichting van het bestuur,
nog duidelijk haar Minangkabausche afkomst.
In hoofdtrekken is de inrichting van het inlandsche bestuur in de Koeantan, ook nadat die linden aan ons gezag onderworpen waren, gehandhaafd, met dien verstande dat de controleur der
Koeantandistricten daarbij als leider optreedt. Naast
de 30.000 Kwantanners komen er in de afdeeling
voor : 1000 Maleiers, 100 Javanen, 100 Boegineezen
en 300 andere inlanders.
• Met de algemeene biding der verschillende
Zelfbesturen in de Koeantan is belast de to Talook 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
Europeesche bestuur samenwerkende om in het
beheer van het land de noodige her vormingen en
verbeteringen aan to brengen. Ter zake van het
financieel beheer, de rechtspraak, de heerendiensten, het onderwijs on den wegenaanleg worden
dan ook thans aldaar zeer bevredigende toestanden aangetroffen.
Economische toestand. Do bevolking
maakt over het algemeen den indruk welvarend to
zijn. Het zijn ook hier voornamelijk de vrouwen, die
den veld- en huisarbeid verrichten, terwijI de mannen zich bezig houden met spelen of het inzamelen
van boschproducten. De hoofdcultuur der bevolking
is de rijstbouw, die beoefend wordt op ladangs
aan beide oevers van de Koeantan. Na den rijstoogst wordt suikerriet geplant, terwijl op de hoofer
gelegen tuinen to Taloek en Basrah op bescheiden
schaal door de bevolking gambir wordt geteeld en.
bereid. Het product dient uitsluitend voor de plaatselijke consumtie. Voorts vindt men teelt van tabak,
rubber en klappers, en in za meling van boschproducten. Een deel der mannelijke bevolking zoekt zijn
middel van bestaan buiten de Koeantan en wel
hoofdzakelijk op het Maleische schiereiland en
den Poelau Toedjoeh archipel, waar de Koean tannerzich als koelie of wachter op de rubberen klapperondernemingen verhuurt on ook wel
zelf tuinen aanlegt. De meesten dozer emigranten
komen na eenige jaren met het opgespaarde
geld terug, terwijl de minderheid in het vreemde
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land achter blijft en aldaar in de bevolking opgaat.
Taloek, de standplaats van den controleur,
vormt met de daarbij behoorende bandjars (buitenwijken) een uitgestrekte nederzetting, aan
weerskanten doch hoofdzakelijk aan den linkeroever van de rivier gebouwd. De andere voornaamste plaatsen zijn: Basrah, Inoeman, Tj6renti en Loeboek Ambatjang. Vermelding verdient
nog, dat de Koeantandistricten nog niet voor de
vestiging van Europeesche land- en mijnbouw-ondernemingen zijn opengesteld. Zie verder onder RIOUW
EN ONDERHOORIGHEDEN en INDRAGIRI.
KWARTEL. Van de eigenlijke kwartels, die in
den Archipel voorkomen, is de voomaamste Excal lineata, [de pepeko, bebentje, het wijfje
is de poejoeh (Somm.)] een vogeltje belangrijk
kleiner dan ooze kwartel, van boven als daze
gekleurd, van onderen blauwgrauw en bruin, met
zwarten, wit omzoomden keel; het wijfje is op de
onderzijde dwarsgeband en heeft een witachtige
keel. Het genus Synoicus is van de kleine Soendaeilanden tot Australia verspreid ; Synoicus raalteni
is bruin met lichter bruin, wit en zwart geschakeerd,
ongeveer van kwartelgrootte on waargenomen op
Flores en Timor. In het Jay. is poejoeh het Krama,
van gemak, het wijfje van Hemipodius pugnax,
waarvan het mannetje bentje heat.
KWARTO(DIENSTEN) zijn negorijdiensten, ten
behoove der regenten in de residentie Amboina,
waartoe de bevolking aldaar blijkens het bepaalde
in art. 99 van Ind. Stb. 1824 no. 19a verplicht is.
KWAWI. Een zendingsstation op Noord-NieuwGuinea. Zie DORE.
KWEEKSCHOLEN. Zie ONDERWIJS.
KWENI (JA.v., BAL.). Zie MANGIFERA ODORATA.
KWIK, KWIKERTSEN. KWIK. Eigenschappen.
Het is het eenige metaal, dat in vloeibaren toestand voorkomt; het s. g. is 13,595; het kookpunt ligt bij 360'; het wordt vast bij — 39,4°.
KWIKERTSEN. Natuurlijk voorkomen. Ofschoon
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natuurlijk gedegen kwik bekend is, wordt het
metaal toch voornamelijk bereid uit het zwavelkwik (cinnaber of cinnober), dat in grootere hoeveelheid slechts op enkele plaatsen en hier uitsluitend in sedimenten wordt aangetroffen, nl.
Almaden in Spanje, Idria in. Oostenrijk, NieuwAlmaden in Californig; in kleinere hoeveelheid
begeleidt het dikwijls het goud in de meeste jongere zand- en grindafzettingen on treedt dus vermoedelijk daarmede in dezelfde spleten en gangenop.
Geografisch voorkomen. In Indig komt cinnaber
bijna uitsluitend op laatstgenoemde wijze voor;
de onderzoekingen op Sumatra on ter Westerafdee.
ling van Borneo hebben het waarschijnlijk gemaakt, dat de primaire ligplaatsen to zoeken zijn
in de kwartsgangen der oude schalies on in zure
kwartsporfierige gesteenten.
Aan het strand bij Djoentin, district Karang
Ampel, residentie Cheribon, komt over ruim 2 K.M.
lengte veal magnetisch ijzerzand voor, dat in 1874
to Batavia onderzocht word (Jaarb. Mijnw. 1874.
L 174) en teen behalve wat goud ook cinnaber
bleek to bevatten. Eveneens wordt van Demak,
Semarang, dit laatste erts vermeld (Nat. Tijdschr.
1850/1).
In 1874 werd door R. Fennema een onderzoek
ingesteld naar het voorkomen van kwikertsen bij
Sibelaboe (Zuid. gad. der VII Kota, afdeeling Tanah
Datar, Sum. Westk.), dat in Jaarb. Mijnw. 1876,
I, beschreven is. Het erts komt hier op 2 plaatsen
voor: aan den berg Sombong en in de riviertjes
Tapir en Gadeh Talang op circa 10 K.M. van
elkander en wel uitsluitend in de alluvial° kleilaag, die op kalk en kleilei ligt. Het werd daar
door de inlanders verzameld door wassching en,
met magneetijzer vermengd, in een gesloten pot
verhit, waarbij kwik en zwavelijzer werden gevormd. Berekend werd, dat hoogstens 0.012 %
kwik in de klei voorkwam. Door C. J. van Schelle
werd cinnaber op een groot aantal plaatsen der
Westerafdeeling van Borneo geconstateerd.

L.
LABAKKANG (LEBAKKANG). District in
de onderafd. Pangkadjene, afdeeling Makassar,
gouvernement Celebes en Ond., bekend door
do 'onlusten aldaar verwekt door Bonto-Bonto
(zie aldaar) en de afzetting van den regent
in 1892. Het gelijknamige riviertje stroomt door
het regentschap.
LABAN (JAv., SOEND.). Zie VITEX PUBESC ENS.
LABI - LABI. Algemeene Maleische naam vooral in Sumatra aan de echte rivierschildpadden
(Trionychidae) gegeven. Zie onder SCHILDPADDEN.
LABOE (mAL.). Zie CUCURBITA PEPO en
LAGENARIA.
LABOE MERAH (mAL.). Zie CUCURBITA
MOSCHATA.
LABOEHA. Christen kampong gelegen op
een land tong op de N.W.-kust van het Z.-lijke
schiereiland van Batjan, vormende het zg.
Gouv.-gebied. De bevolking van ruirn 400
cliristenburgers staat onder een wijkmeester

met den titel sengadji. Benoorden van en onmiddellijk grenzende aan kampong Laboeha
ligt de sultanskampong Moro, zetel van het
sultansbestuur. (Zie BATJAN, sultanaat).
LABOEWI (MAL., verkorting van Melaboewi).
LABOEHAN BATOE. (Labochan = reede, ankesrplaats). Naam van een onderafdeeling der
afdeeling Asahan van het gouv. O.kust van
Sumatra, gelegen tusschen 1° 50' en 2° 40'
N. B. en 99° 40' en 100° 30' 0.L.; zij bestaat
uit de zelfbesturende landschappen Panei, Bila en
Kota Pinang, tot welk laatste nog Soengei Kanan
en 't gebied van Soengei Toras of Kampong
Radja, behooren; ook het eiland Kantan behoort tot do onderafdeeling.
De onderafdeeling bestaat geheel nit vlak
alluviaal terrein, behalve in het Westen, waar
de uitloopers van het gcbergte van Padang
Lawas worden aangetroffen. De bevolking is
van Batakschen oorsprong, doch reeds lang
tot den Islam overgegaan.
De rijsteultuur is de meest beduidende;
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zij heeft hoofdzakelijk op ladangs plaats; in
de bovenlanden wordt ook tabak geteeld, echter meestal voor eigen consumptie; ook vindt
men enkele pepertuinen en gambir-aanplantingen. De onderafdeeling levert veel boschproducten als was, getah, damar, benzoo of
kenaenjan, djerenang (drakenbloed), kajoe gaharoe, rhinoceroshoorns en ivoor, en veel rotan.
Behalve de bereiding van boschproducten en
olien verschaft de zeevisscherij een vrij goad
bestaan in de benedenlanden. De bouw van
schepen en sampans van allerlei grootte, tot
18 it 20 kojans laadruimte, is een voorname
tak van industrie, zoomede het knoopen van
vischnetten. De hoofdplaats der onderafdeeling is de even boven de samenvloeiing van de
Bile en Paneirivieren en aan den rechteroever
van laatstgenoemde gelegen plaats Laboehan
Bilik, waar de bestuursambtenaar (controleur)
gevestigd is.
In deze onderafdeeling zijn in de laatste jaren
groote uitgestrektheden grond in concessie voor
landbouwdoeleinden afgestaan door de Zelfbe- .
sturen;gdlijkz ronedsitginning gebracht on beplant met hevea brasiliensis (rubber). De verhouding der tot deze
onderafdeeling behoorende landschappen tot het
Gouvernement wordt beheerscht door de zg.
,Korte verklaring".
LABOEHAN BILIK. Hoofdplaats der onderafdeeling Laboehan Batoe (Zie aldaar).
LABOEHAN DELI. De naam van de voorheen
zeer welvarende hoofdplaats van het landschap
Deli, gelegen aan de Deli-rivier. Sedert den
nanleg van den spoorweg, waarvan tot beginpunt
word gekozen het benedenstrooms gelegen eiland
Belawan, verminderde de beteekenis van deze
handelsplaats 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. Adnainistratief
behoort deze plaats, waar een civiel gezaghebber,
die tevens op do haven plaats Belawan het gezag
uitoefent, is gevestigd, tot de onderafd. Beneden Deli (afd. Deli on Serdang), waarover
een to Medan geplaatste controleur het bestuur
voert.
LABOEHAN HADJI. Havenplaats aan de
Oostkust van Lombok, met een Arabische on
een. Chineesche wijk, aan het eindpunt van den
grooten weg van Ampenan door het eiland
heen naar de Oostkust; drukke scheepvaart.
LABOEHAN ROEKOE. Nederzetting in de
afdeeling Asahan van het gouvernement Oostkust van Sumatra; hoofdplaats van de onderafdeeling Batoebara (con troleurs-standplaats)
en op korten afstand van den linkeroever der
Silau Toea gelegen, nabij de havenplaats Tandjoeng Tiram. In de omgeving bevinden zich
uitgestrekte klapperaanplantingen, die zich in
Z. en N. richting langs den grooten weg voortzetten on waarvan het product naar Tandjoeng
Tiram wordt afgevoerd.
LABOEHAN TRINGBAAI, kleine baai aan de
Westkust van Lombok, waar deze scherp om
de West uitbuigt.
Zie DYERA en DJELOETOENG.
LABOHAN ADJI. Landschap van de onderafdeeling Tape- Toean, afdeeling W.-kust van
Atjeh, zich met zijn onderhoorigheden Peloemat,

Keraoenaoe, Pelokkan on Pawn Bara uitstrekkend Z.-N. van de gantieng Peloemat tot aan de
Kroeeng Pawn BarO. De grootte is ± 200 K.M. 2,
het zielental ± 5500. De bevolking bestaat van
rijstbouw. In de groote alluviale vlakte, welke
zich ten N. van de onderhoorigheid Peloemat
uitstrekt, liggen prachtige sawahcomplexen,
tot welker bevloeiing tal van gegraven leidingen het water uit diverse rivieren aanvoe
ren.
LABYRINTH - VISSCHEN. (Labyrinthici). Onder dezen naam worden vissche-n, behoorende tot
de Acanthopterygii(zie VISSCHEN), samengevat,
die gekarakteriseerd zijn door een meestal sterk
gewonden orgaan, in een holte boven de kieuwen
gelegen en waardoor de theren in staat zijn lucht
to ademen en geruimen tijd buiten het water in
het leven to blijven. De klim vise h (A nabas
scandens Dald.), MAL. Betok, komt bij duizenden
to Batavia aan de markt. Van dozen visch wordt
raedegedeeld, dat hij in staat is boomen to beklinamen, met behulp van de sterke stekels van
het kieuwdeksel, de aarsvin on de buikvinnen.
Eenige soorten komen in het zoete water van
Sumatra, Java en Borneo voor. De meest bekende der Labyrinth-visschen is do Goeramih
of goerameh Osphromenue olfax Clive, die als spijs
zeer gezocht is en op Sumatra on Java in vischvijvers wordt gekweekt.
LADANG. Zie RIJST ( cultuur).
LAGAM (MINANGR. /VIAL. ). Zie CANARIUM
EUPTERON.
LAGE. Zie POSO.
LAGE. Zie 1V1UZIEK en MUZIEKINSTRUMENTEN.
LAGENARIA VULGARIS Ser., fam. Cucurbitaceae. Laboe (mAL.), waloeh (JAV., SOEND. ),
Kalebas, Fleschkalebas (NEDERL. ). Klimplant in
de meeste deelen van den Archipel gekweekt,
zelden in het wild, met groote niervormige bladeren on groote lichtgele bloemen. De vruchten
zijn meestal langwerpig, ze zijn bitter van
smaak, worden uitgehold en gedroogd om als bewaarplaats to dienen vooral van vloeistoffen,
LAGERSTROEMIA SPECIOSA Pers. ( = L.
Flos-reginae Retz. ). Fam. Lythraceae. Boengoer
(MAL., SOEND. ), Woengoe (JAv. ). Zeer groote boom,
soms 45 M. hoog, met kromme takken met uitstekend hout, dat voor huis- on bruggenbouw wordt
gebruikt. De boom wordt vaak op erven gekweekt wegens de fraaie bloemen, die eerst
wit, dan rose on eindelijk lila zijn. Tijdens den
bloei staat de plant maandenlang bladerloos.
Komt op geheel Java voor tot + 800 M. b.
z. on verder in 0.-Azie on Australia.
LAGOE BOTI. Tot in 1893 de hoofdplaats
van de onderafdeeling Toba der afdeeling Toba
en Silindoeng, residentie Tapanoeli. De plaats
is twintig minuten gains ten Zuiden van het
Tobameer in het landschap Lagoa Boti gelegen,
nabij den linkeroever van de Aek Si Mare aan
den grooten weg van Toba naar Silindoeng.
Vroeger lag hier een bezetting, die in 1905 word
opgeheven. De gebouwen van de vroegere versterking zijn in bruikleen afgestaan voor de hier
gevestigde industriesehool der Rijnsche Zending,
die voor die school een aanzienlijke subsidie
ontvangt van het Gouvernement. Lagoa Boti
bezit tevens de eenige weefschool voor meisjes
van de Tobalanden, terwijl op korten afstand
daarvan zich bevindt Hoeta Salem (Vredes
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stad), het door de Zending ingerichte toevluchtsoord voor melaatschen.
LAGOENDI (eilandengroep). Zie LeGOENDI.
LAGOENDI (soEND. en JAY., Rigoendi NAL.).
Zie VITEX PUBESCENS.
LAHAR. Algemeene naam op Java voor de
verwoestende zand- of slikstroomen die, meest
Wens 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 medegesleurd. Vooral de Rmeroe,
de M6rapi en niet het minst de K6loet zijn door
lahars berucht geworden.
LAHAT. Hoofdplaats der afdeeling Palembangsche bovenlanden, gelegen aan den hoogen
linkeroever van de Lomatang, een zijrivier van
de Moesi, op een hoogte van 110 M. boven zeeniveau. De plaats ligt op den driesprong der wegen naar Ma. Enim, Pagar Alam en Ming
Tinggi, en is daardoor een druk verkeersmiddelpunt voor vrachtkarren en automobielen. Zij telt
thans (1916) 25 Europeanen, J 200 Chineezen,
die in een afzonderlijk kamp woven en ± 650
Inlanders, totaal 875 inwoners en is de standplaats van den assistent-resident en van den
controleur van L6matang-Oeloe. Het garnizoen
is in 1912 opgeheven. Bij de kampongs Poeloe
Pinang en Padang, ten Z. van Lahat, vindt men
eenige steenen beelden, waarschijnlijk uit den
Hindoetijd (T. v. h. Bat. Gen. XIX).
LAHENDONG (LINAU-). Bekend kratermeer
in de Minahasa, ten W. van het meer van Tondano, bij het plaatsje Lahendong. Het is bijna
cirkelrond met ongeveer 700 M. middellijn en ligt
780 M. boven zee. De omwalling is zeer laag, valt
steil naar binnen of en zal circa 2 K.M. doorsnede bezitten; het meer is zeer vischrijk. De
diepte bedraagt van 10-12 M.
LAHOEROES. Static van do R. K. missie in
Beloe, residentie Timor en Onderh.
LAIS (of SOENGEI LIMAU). Onderafdeeling
der afdeeling Lebong, residentie Benkoelen,
aan de kust gelegen ten Noorden van de hoofdplaats Benkoelen met j 24.000 zielen, over een
oppervlakte van 3117 K.M.a. (Zie verder onder
BENKOELEN en LeBONG).
LAIWOEI. Zelfbesturend landschap, omvat
tende het grootste deel, j 5506 K. M. 2, van het
Z. O. schiereil. van Celebes. Het vormt de onderafdeeling Kendari der afdeeling Oost-Celebes ;
er behooren verscheidene eilanden toe, waarvan de voornaamste zijn : Tjampeda, Boengkoetoko, Bahoeboehoe en Labengki. Het grootste deel wordt ingenomen door tot ± 1500 M.
oploopend, met dicht bosch bedekt bergland,
waartusschen men ten W. van de hoofdplaats
Kondari, doch daarvan door breede heuvelruggen gescheiden, eene groote vlakte aantreft,
het stroomgebied der Konawi rivier met het
A. Opa moeras on het Rate Rate moeras. De
52.000 zielen tellende bevolking woont grootendeels aan de kusten en in de Konawivallei.
Ze bestaat vnl. uit To Lelaki, de eigenlijke
bevolking on tal van lieden van uitheemschen
oorsprong, Makassaren en Boegineezen, Boetonneezen en Moenareezen. De inheemsche bevolking is heidensch, de Makassaren en Boegineezen hebben den Mohammedaanschen gods-
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dienst aangebracht; de invloed hiervan is bij
sommige gebruiken merkbaar. De bevolking
staat op lagen trap van ontwikkeling; de voornaamste ondeugden zijn dobbelen en drinken.
Te "Kendari is eene landschapsschool gevestigd.
De hoofdmiddelen van bestaan zijn landbouw
(rijst en mais) en inzameling van boschproducten (damar, rotan en timmerhout). Het bestuur berust bij den zelfbestuurder, bijgestaan
door een hadat. Het landschap is verdeeld in
16 districten.
LAJANG - LAJANG. Collectief-naam voor Gierzwaluwen op Sumatra; L. bOtoel, Macropteryx
comata; L. kikjil, Chaetura leucopygialis; L. godang, Chaetura gigantea, leucopygiales.
LAKAHIA. Een eiland in de gelijknamige
bocht, welke bocht de mond van de Etnabaai
vormt op 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. •
LAKAHIA (BOCHT VAN). Zie ETNABAAI.
LAKOEM (mAL.). Zie
LAKOR (LEIKOR). Eiland, behoorende tot
de Zuidwester-eilanden en meer in het bijzonder
tot de Leti-groep (zie aldaar), slechts weinig
boven de zee verheven, oppervlakte 175 K.M. 2.
Het bestaat nit koraalkalk. Ofschoon over het
algemeen kaal en onvruchbaar, zoodat op verscheidene plekken geen gras of struikgewas
gevonden wordt, bestaat er toch nog een vrij
sterke veestapel. Riviertjes ontbreken er geheel, zoodat de bevolking, in 1888 geschat op
3100 zielen (toen alien 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. Lakor schijnt zich wel
to eigenen voor den aanplant van tabak. Voor
de bevolking zie LETIGROEP.
LAKSCHILDLUIS. Zie SCHILDLUIS.
LAKSJMI. Benaming van de uit de zee geboren overvloedschenkster, de gemalin van Wisjnoe
(Zie HINDOETSME), de godin der schoonheid
en der fortuin.
LALAJ (soEND.). Zie VLEERMUIZEN, INSEKTENETENDE.
LALANG. Rivier in de residentie Palembang,
die ontspringt op het grensgebergte tusschen
Palembang en Djambi. Zij heeft een lengte
van 202 K.M. on 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.
LALIDJIWA. Een op 2515 M. hoogte in de
afdeeling Bangil, residentie Pasoeroean, op een
klein plateau tusschen den Kembar on den Ardjoena,gelegenpasanggrahan, nog al bekendgeworden, omdat bestijgers van den G. Walirang, die
van Tretes komen, gewoonlij k aldaar overnachten.
LAMAKERA (STRAAT). Zie BOLING EN
LAMAKERA (STRAAT).
LAMBEUSOE of KOEALA L., met (sinds
1909) Lam MO en Lam No. Een tot do onderafdeeling Tjalang der afdeeling Westkust van
Atjeh behoorend landschap. Het land levert rijst
op, geteeld op ladangs en op van regen afhankelijke sawahs, meer dan noodig voor de eigen behoefte, zoodat uitvoer plaats heeft. Van de vele
sagopalmen langs de Lambensee oevers worden
sago en bouwmaterialen verkregen. Suikerriet
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en tabak worden geteeld voor eigen consumptie.
Klappers groeien in de kuststreek in menigte,
maar copra wordt niet gemaakt. De veestapel,
vooral karbouwen en schaarsche runderen,
gaat goed vooruit. Verder leeft do bevolking
van vischvangst en inzameling van boschproducten.
LAMOEROE. Landschap, deel uitmakende
van Boni op Celebes, dat zich ten N. der voormalige Berg-regentschappen (zie aldaar) langs
den linkeroever der Walannae-rivier uitstrekt.
De bodem is zeer bergachtig en rijk aan bosschen; ongeveer 1880 werd de oppervlakte van
Lamoeroe op ± 860 K.M.s geschat, waarvan
slechts + 70 K.M. 2 zouden bebouwd zijn.
In 1696 word Lamoeroe bij testament van
Radja Palaka met andere landen aan de Comp.
afgestaan, doch in 1820 weder aan Boni teruggegeven ; bij het contract, in 1860 met Boni gesloten, word Lamoeroe daarin begrepen, en alzoo
bij het Ned. gebied ingelijfd, doch aan Boni als
leen teruggeschonken. Thans maakt het deel uit
der onderafdeeling Bone, der gelijknamige afdeeling van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.
LAMONGAN. Afdeeling en regentschap (met
gelijknamige hoofdplaats) van de residentie Soerabaja. De afdeeling is verdeeld in drie controleafdeelingen : 1. Lamongan, 2. Lengkir. en 3. Karanggen6ng. De afdeeling neemt een deel van de
Solo-vallei en van de deze insluitende heu -velrijen in. Het Oostelijk deel der vlakte behoort
tot de Bengawan djero (zie aldaar); deze ligt dus
Diet geheel in de afdeeling Grisee. Ter voorziening
in de groote schaarschte aan levend water, die
zich in nagenoeg de geheele afdeeling doet govoelen, heeft de bevolking sedert ongeveer
honderd jaren een greet aantal bevloeiingsvijvers (wadoeks, vergaarkommen) aangelegd.
Er zijn in deze afdeeling petroleumbronnen. Op
de heuvels in 't Zuiden vindt men uitgestrekte
djatibosschen.
LAMONGAN. Betrekkelijk lage, d och zeer
werkzame vulkaan in Pasoeroean ; bestaat nit
een ouderen kegel, de Taroeb (1668 M.), waarop
later de jongere Lamongan (1609 M.) is opgebouwd ; eon derde oud eruptiepunt ligt wat meer
Oostelijk. — De Lamongan is een der weinige
vulkanen van Indio, waarvan bewezen is, dat
zij in historischen tijd echte lavastroomen hebben doer uitvloeien.
LAMPATOE (MAL.). Zie ART ()CARPUS
LIMPATO.
Zie OCIMUM.
LAMPES

LAMPOEJANG (MAL., MINANGK., JAV., SOEND.).
Zio ZINGIBER ZERUMBET.
LAMPONGAAP of Laponderaap (Illacacus nemestrinus L.), beroek (mAL.), behoorende tot de
familie der Meerkatten (zie aldaar), onderscheidt
zich door korteren staart (ongeveer een derde der
lichaamslengte) van den Javaanschen aap. De
bovenzijde is donker olijfbruin, de buikzijde Miter, het gezicht vleeschkleurig, de kruin zwart.
De Lampongaap bewoont Achter Indict, Sumatra,
Banka, Borneo en naburige kleine eilanden. Hij
leeft in laaggelegen streken in troepen en voedt
zich met vruchten en insekten. In Benkoelen
en de Padangsche Bovenlanden wordt hij afgericht op het plukken van kokosnooten.
LAMPONGBAAI. Groote, geheel schoone,
matig diepe, ruim, 25 zeemijl het land indrin-

gende en om de Noord versmallende baai aan
de Zuidkust van Sumatra.
LAMPONGSCH. De taal, die gesproken wordt
in de Lampongsche districten, in Konaering Oeloe
(res. Palembang) en de afd. Kroe (res. Benkoelen). 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
Pabijan, welke in klankstelsel on woordenkeus
aanmerkelijk, in grammatischen bouw weinig van
elkaar verschillen. Het klankstelsel in 't algemeen
vertoont eenerzijds een zekere verwantschap
met het Soendaneesch, anderzijds met het Bataksch, meer dan met het Maleisch van MiddenSumatra. Hetzelfde kan men zeggen van den
woordvoorraad. Ten opzichte van de eenvoudigheid der woordvorming staat het Lampongscb
ongeveer met het Maleisch gelijk. Het Lampongsche letterschrift, dat weinig van het
Redjangsch en het Rentjong verschilt, is een
der vormen van het Sanskritalphabet, zooals
zich dat in den Indischen Archipel ontwikkeld
heeft. Van dit schrift bedienen de Lampongers
zich ook om Maleisch en Javaansch to schrijven.
Als schrijfmateriaal dionden vroeger bamboo,
lontarbladeren en boomschors, tegenwoordig
wordt algemeen papier gebruikt ; ook voor
minnebrie -ven, waarvoor het gebruik vroeger
steeds bamboo vereischte, bedient men zich
thans weinig meer van dat materiaal. De letters
worden in de bamboo net een scherp werktuig
gegrift, terwijl men op boomschors schrijft met
een soort inkt of zwartsel, waarbij de stamvezel
van den arenpalm als pen dienst doet. De letter-kundige producten der Lampongers, waarvan
tot nog toe weinig is ttitgegeven, zijn deels in
proza, deels in poezie.
LAMPONGSCHE DISTRICTEN. Landb es c h r ij v i n g. a. Oppervlalste, grenzen. De
Lampongsche Distrieten vormen de zuidelijkste
residentie van Sumatra met eon oppervlakte van
29..365 K.M. 2, liggende tusschen 3°43' on 5 ° 57'
Z.B. en tusschen 104°18' en 105°54' Q.L. van
Greenwich.
Ten N. wordt dit gewest begrensd door de
residentie Palembang, ten W. door de residenties
Palembang en Benkoelen, ten Z. door Straat Soenda, ten 0. door de Javazee.
Behalve do talrijke eilandjes bij de kust gelegen, behooren administratief tot dit gewest nog
de eilanden Krakatau met Lang Eiland (Poelau
Temiang) en Verlaten Eiland (Poelau Sortoeng).
b. Administratieve indeeling. Doze residentie
bestaat administratief uit 2 afdeelingen n.l. de
Noordelijke: Sepoetih-Toelang Bawang en de
Zuidelijke: Telokbetong.
De eerste is verdeeld in de onderafdeelingen :
S'epoetih met Goenoeng Soegih als hoofdplaats,
standplaats van een Assistent-Resident, bestuurshoofd der geheele afdeeling en der genoemde onderafdeeling, Toelang Bawang met de
hoofdplaats Menggala, standplaats van een controleur, en Sekarapong met de hoofdplaats Soekadana, standplaats van den besturenden ambtenaar (Controleur of Civic] gezaghebber). De afdeeling Telokbetong is verdeeld in de onderafdeolingen : Telokbetong met gelijknamige
hoofdplaats (zie aldaar), standplaats van den
Resident on van een Controleur, Kalianda
met gelijknamige hoofdplaats, standplaats van
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een Gezaghebber bij het B.B., Kota Agoeng
met gelijknamige hoofdplaats, standplaats van
een Controleur. •
Sedert 1912 omvat de hoofdplaats Telokbetong ook het op 5 K.M. Noordelijk gelegene
Tandjong Karang, dat met Telokbetong door
den aan beide zijden bebouwden grooten weg
verbonden is, en waar de Controleur gevestigd is.

c. Topografische be8chrijving

-

rivieren. Het

Westelijk en Zuidelijk gedeelte van de residentie
wordt ingenomen door een bergachtig terrein,
dat in het Noorden vrij snel, in het Zuiden langzaara daalt naar de vlakte, die het geheele midden en Oosten inneemt.
Het bergland is voor een groot deel vulkanisch, hetgeen o.a. blijkt uit de warme bronnen,
die er in worden aangetroffen, en de vele uitgedoofde vulkanen.
De voornaamste rivieren zijn : de Semangkorivier, de Wai Selampong, de Wai Sepoetih,
de Toelang Bawangrivier en de Masoedji.
d. Klimaat. De jaartemperatuur van het gewest bedraagt gemiddeld 27 ° 0. De regenval is
in vergelijking met de andere deelen van Sumatra gering; do 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 gerniddelde jaarlijksche regenval bedraagt voor: TelokbOtong 2555 m.M.; Kota
Agoeng 2740 m.M. ; Goenoengsoegih 2081 m.M.;
Kalianda 1945 m.M.; GedongtataLin 1511 m. M.
In het algemeen is het klimaat warm en vochtig en ongezond. Zie ook KLIMAAT.
Het gewest
e. Gesteldh,eid van den bodem.
wordt, zooals boven werd aangegeven, ten
Noorden Van de Sekampong-rivier in het Westen ingenomen door een grensgebergte, waarvan de voet naar het Oosten overgaat in een
heuvelland en vlakte van groote uitgestrektheid.
Van dit gedeelte van het gewest, ongeveer de
afdeeling S6poetih-Toelang Bawang omvattende,
is het Westelijk gedeelte het vruchtbaarst en
hoofdzakelijk waar zich de voet van het gebergte
en het heuvelland bevinden. De streek tusschen
de Wai Rar6m en den grooten weg nirbangiMonggala is echter minder vruchtbaar, evenals
de geheele streek beoosten den weg Goenoeng
Soegih-M6nggala, die voor een deel laag gelegen
is en in den regentijd moerassig.
Economische toestand. Landbouw en
cultures. Tengevolge der voor sawahaanleg ongunstige omstandigheden geschiedt de rijstbouw voor
een klein deel op sawahs, maar hoofdzakelijk
cp droge velden (ladangs),waarvan men 2 soorten
onderscheidt: de talanggronden, die do voortzetting vormen van de heuvelreeksen d wars door
de moerasgronden, en de njapahgronden, die
langs de rivieren zijn gelegen. Kleine sawahcomplexen vindt men in 'Mang en aan de WaiAboeng. Door de bevolking zijn met - hulp en
voorlichting van Bantammers sawahcomplexen
aangelegd, het uitgebreidst in de streek Wai Lima
(onderafd. Telokbetong) on op de kolonisatieterreinen nabij Gedong Tatain (onderafd. Telokbetong), voorts kleinere uitgestrektheden langs
de Somangko- en Lampongbaai, alsook langs den
voet van den Radja Basa (onderafd. Kalianda).
Voorziet de rijstbouw in de levensbehoeften
van den Lamponger, de pepercultuur is een voorname bron van inkomsten. In het geheel zijn
BEZEMER.
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voor deze cultuur + 7.500 bouws in gebruik genomen, waarvan S'opoetih en Sekampong elk
± 2500 bouws bezitten. De uitvoer bedroeg in

1914 13.100.000 K.G. zwarte, tegen slechts
574.000 K.G. witte peper.
De export naar het buitenland bedroeg in :
1905 .... 2.000 K.G.
1909 ..
54.000 K.G.
1906 .... 4.000 K.G.
1910 .... 32.000 K.G.
1907
1911 . . .. 41.000 K.G.
.. 17.000 K.G.
1908 ..
K.G.
De rubbercultuur is nog in haar beginstadium.
De uitvoer, die uit hevea en ficus (plantageproduct) en bosch-ficus bestaat, beliep 18 ton in
1912 en steeg tot 42 ton in 1913 en ongeveer 100
ton in 1914. De uitvoer van koffie, welke hoofdzakelijk op Java on Palembang is gericht, bedroeg in 1914 1.374.000 K.G.
De Lampongsche Districten bevatten nog uitgestrekte boschcomplexen, die zeer rijk zijn aan
goede en duurzam.e houtsoorten o.a. ambesoe.
De Lamponger mag zooveel timmerhout kappen
als hij wil, zoowel voor eigen gebruik als voor
den uitvoer, mits do boomen nog niet door een
ander in bezit zijn genoraen, hetgeen uit bijzondere merkteekens blijken kan. De Lamponger
verzamelt alleen boschproducten wanneer hij in
directen nood zit, de peperoogst is tegengevallen of er gebrek aan rijst is. Voornaamste producten zijn : rotansoorten, gore-damar, karet,
getah pertja, en in het N.O. djeloetoeng. Veel
wordt ingezameld in de Masoedji streek en R.
bang, maar de bosschen ne,men in rijkdom of ;
voor rotan, waarvan de uitvoer in 1914 nagenoeg
322.200 K.G. bedroeg, heeft reeds aanplanting
pleats; de uitvoer van damar bedroeg in hetzelfde jaar 885.500 K.G.
De particuliere ondernemingen van landbouw,
waar koffie, rubber en op een enkele tabak geteeld worden, nernen do laatste jaren geregeld in
aantal toe. In verband met do hooge rubberprijzen in 1909 genoten do Lampongs nadien in bijzondere mate de belangstelling van Europeesch
kapitaal, zoodat bijna alle gronden van het gewest in erfpacht werden aangevraagd. In verband met dezen stroom van aanvragen werd toen,
om de belangen van de bevolking voldoende to
behartigen, vastgesteld welke terreinen voor
Naar zouden gereserveerd blijken, welke voor
boschreserven zouden dienen, terwijl het overblijvende voor de erfpachtaanvragers beschikbaar bleef.
Veeteelt. Voor veeteelt gevoelt de Lamponger
weinig on hij besteedt daaraan dan ook weinig
zorg. Behalve de karbouwen, die hij als trekdieren
voor do karren gebruikt en die in de kampong
gestald worden, heeft de bevolking nog vele karbouwen, die, vooral in het N. van het gewest,
vrij in de bosschen rondloopen en eenmaal per
jaar worden gevangen en in omheinde terreinen
(kandangan) verzameld.
Vissch,erij. 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, voornamelijk in de Lampongbaai.
Mijnbouw. Voor de exploitatie van ijzererts-,
goud- on koperlagen werden in de onderafdeeling
Telokbetong in de laatste jaren mijnbouwconcession verleend ; ook werden op eenige plaatsen
in de binnenlanden steenkolen aangetroffen.
Industrie. Hoewel in de kampongs langs de
18
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zroote rivieren de bevolking bedreven is in het
waken van prauwen en hier en daar een gonden zilversmid wordt aangetroffen die zijn vak
goed verstaat, beoefent de Lamponger geen
bepaalde takken van industries Wat de weefkun.st betreft, doze wordt, in verband met den
toenemenden invoer en gebruik van Europeesche
lijnwaden, door vrouwen on meisjes thans minder dan vroeger beoefend.
De handelsproducten
Handel en verkeer.
welke worden uitgevoerd zijn, zooals reeds
vermeld, hoofdzakelijk paper, copra, boschproducten on timmerhout en die van de ondernemingen van landbouw : rubber on koffie.
Sedert 1911 is het Gouvernement bezig een
spoorbaan to doen aanleggen, beginnende bij de
Oosthaven (Oostzijde van de Lampongbaai)
nabij de kampong Pandjang, op ± 10 K.M.
van T6lokbiStong gelegen, loopende naar Tandjong Karang. Doze 12 K.M. werd 1914 voor het
publiek verkeer geopend. Driemaal per week is er
aansluiting met de veerboot naar Java (Zie ook
MeRAK). Sedert November 1915 is het deel in
gebruik tot Tegin6neng (45 K.M.). De lijn zal
verder N.-waarts door de onderafdeelingen Sepoetih on Toelang Bawang in N.W. richting naar
de residentie Palembang voeren. Waarschijnlijk
zal een zijlijn van Tandjong Karang naar de Wai
Lima streek on in 't Noorden een zijlijn naar
Menggala worden aangelegds
Den economischen toostand samenvattend
kan gezegd worden, dat de ongehinderde roofbouw, welken de inlander jarenlang heeft kunnen uitoefenen doordat de bouwgronden overvloedig beschikbaar waren, verlammend heeft ingewerkt op de economische activiteit van de bevolking, on dat daardoor de landbouw, het voornaarnste middel van bestaan, op lagen trap van
ontwikkeling is gebleven. De laatste jaren is
e-tilter door de vele nieuw - opgeriehte cultuurond ,)rneraingen en het toegenomen transpertwezen,
vooral door den aanleg van den Zuid-Sumatra
spoorweg, een toenemende vooruitgang to bespeuren.
Be volkin g. Op ult. Dee. 1905 bedroeg het
bevolkingscijfer 156.518, derhalve gemiddeld 5
per K.M. 2 (146 Eur., 486 Chin., 106 Arab. en
andere Vreemde Oosterlingen en 155.080 Inl.) De
inheemsche bevolking behoort tot het Maleische
ras; tegenwoordig neemt men aan, dat zij is
ontstaan uit een vermenging van eigenlijke
Maleiers met de oorspronkelijke bewoners dezer
streek.
De Lamponger is over het algemeen eenvoudig
on sober in zijn levenswijze. Hij kenmerkt. zich
echter door ijdelheid en lichtgeloovigheid; tegenover zijn kinderen is hij zwak en toegevend.
Vele jongelingen brengen den dag door met nietsdoen, en besteden den avond en een deel van
den nacht aan vrijages. Aan zijn haat en nijd
geeft hij dikwijls op onwaardige wijze citing,
als door het indienen van anonyme, meesttijds leugenachtige klachten tegen zijn vijand
bij het bestuur of door hem nit den weg to
ruimen middels sluipmoord.
In beschaving en verstandelijken aanleg staat
de bevolking niet achter bij die der aangrenzende gewesten, waarop de vele. middelen van
verkeer met Java on Palembang mede van
invloed waren; hare beschaving blijkt o. a. uit

kleeding, huizenbouw en hooge ontwikkeling van
de weefkunst, terwijl bijna zonder uitzondering
de jongens on meisjes hun taal leeren lezen en
schrijven met Lampongsche karakters.
Een eigenaardige installing in de Lampongache distr., ontstaan door de aanrakingen met
Bantam in vroeger eeuwen, is de z.g. pangkat
pepadon; de hoofden verkregen van de Bantameche Sultans (die daarin ten slotte,een,soorthandel
dreven) allerlei, vaak zeer weidsche titels,
en daarbij zekere rechten, die als teekenen hunner waardigheid konden dienen, b.v. om op een
verhooging (pepadon) to zitten, als zij in naam
des Sultans recht spraken. Ook de lagere hoofden
wenschten dergelijke onderscheidingen, en na
overleg met de megd-hoofden (mega marga,
district) warden die ook hun tegen betaling van
groote sommen geschonken; langzamerhand werd
bepaald, dat de pangkat (rang) door aankoop
kan verkregen worden en voor hen die niet zooveal to missen hadden, warden lagere onderscheidingen geschapen (b.v. de pangkat sesaka,
het recht om bij feesten enz. gebruik to maken
van een leuning of rugstut ( = sesaka). De bezitters der verschillende pangkat's hadden bovendien nog weer andere onderscheidingsteekenen, b.v. het voeren van verschillend gekleurde
pajoengs enz.
De voordeelen der pangkat-pepadonbezitter8
zijn, dat zij voor hunne dochters een hoogeren
bruidschat (djoedjoer)kunnen vragen, dat zij aandeel hebben in iedere nieuwe rangverheffing, en
vroeger het recht hadden om. het inbreuk maken
op hunne rechten en voorrechten met boete to
straffen on de boete to ontvangen. Bij de invoering van het Europeesche rechtswezen in de Lampongsche Districten (1879), konden deze boeten
niet racer langs wettigen weg worden opgelegd
on ontvangen; de overtreder, die toen weigerachtig was de boete to betalen, werd door de soekoe-, tijoeh- on megagenooten dood verklaard
d. w. z. buiten de adat gesteld ; dit middel wordt
van lieverlede minder toegepast en wordt tegenwoordig bijna niet meer aangewend.
Hierbij zij nog aangeteekend, dat sedert de in voering van het rechtstreeksch bestuur de bestuursambtenaren het naik pepadon hebben tegengegaan, ten einde de daarraede gepaard gaande groote geidverspilling on het slachten van eon
groot aantal karbouwen to doen ophouden ; in
deze richting is het bestuur tot heden nog steeds
werkzaam. gebleven.
De kampong8 in de Lampongs, die dikwijls vrij
ver van elkaar liggen (in het Zuidelijk gedeelte
minder) en meest aangelegd zijn aan rivieren, die
het geheele jaar water hebben, of aan wegen, hebben een sesat (vergaderzaal), het gemeentehuis
waarin het dorpsbestuur zijne bijeenkomsteri
houdt on waarin de voorschriften en aanschrijvingen der overheid worden opgehangen. De sesat dient ook tot het geven van feesten, tot logies
van Gouvernementsambtenaren, enz. De huizen,
die zooveel mogelijk om de sesat staan, zijn van
bout of bamboe, met atap, sirappen of pannen
gedekt, op palen gebouwd, omstreeks 6 voeten
boven den grond, somsaan den voorkant geverfd
on met snijwerk versierd ; dikwijls bestaan zij uit
2, ook wel uit 3 verdiepingen, elk in afzonderlijko
vertrekken verdeeld. Elk huis heeft zijn eigen
erf, dat gewoonlijk door een omheining is afgesloten.
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De bewouers van een kampong staan onder een
kamponghoofd, bijgestaan door een of meer soekoehoofden, die aan hem ondergeschikt zijn.
Kampong- en soekoehoofden worden door de bevolking gekozen, waarna de erkenning bij besluit,
van eerstgenoemden door den Resident, van
laatstgenoemden door den plaatselijk besturenden ambtenaar plaats heeft.
Huwelijksrecht. Terwijl vroeger de voor het
huwelijk verboden kring van personen veel grooter was, worden thans slechts huwelijken tusschen de naaste bloedverwanten als in strijd met
de adat beschouwd.
Na het betalen van den 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 het huwelijk
slechts door den dood ontbonden worden; in die
gedeelten der Lampongs, waar de adat nog goal
wordt nageleefd, komen echtscheidingen dan ook
weinig voor.
De bruidschat heet in het Lampongsch serhoh,
terwijl met daw de gelden en goederen worden
aangeduid waarmede de bruidschat zal betaald
worden. Het bedrag van den bruidschat houdt
verband met de soort van pepadon, die de ouders
van het ten huwelijk gevraagde meisje bezitten.
Men kent in de Lampongs verschillende huwelijksvormen, zooals a. het huwelijk tusschen lieden van aanzienlijken stand met wederzijdsche
toestemming der ouders, nadat het aanzoek in
den vorm heeft plaats gehad, en waarbij voldoende goederen als uitzet aan het meisje mode
ten huwelijk worden gegeven en al dan niet de
volgens de adat voorgeschrevene feesten plaats
hebben; b. het huwelijk door schaking (nakat),
waarvan vooral onder de minder gegoeden veel
gebruik wordt gemaakt en waardoor wordt voorkomen dat velen lang ongehuwd zouden blijven.
Bij de schaking zijntweevormente onderscheiden.
Vooreerst de schaking met den wil van het meisje,
hettij met of zonder toestemming harer ouders.
Met toestemming harer ouders is de meest voorkomende schaking.
Bij de huwelijken door schaking is de bruidschat gewoonlijk niet groot en daarbij wordt
door de ouders met de verlangens van het meisje
rekening gehouden.
Het schaken tegen den wil van het meisje en
zonder toestemming der ouders d. i. met geweld
wegvoeren, kwam vroeger meermalen, thans
bijna niet meer voor.
Behalve voornoemde huwelijksvormen, waarbij betaling van bruidschat plaats vindt, heeft
men ook nog huwelijken, waarbij deze betaling
achterwege blijft, b.v. als iemand alleen dochters
heeft, en om zijn geslacht niet te doen uitsterven,
iemand als schoonzoon aanneemt; of wel, wanneer de a.s. echtgenoot geen geld heeft om den
bruidschat te betalen, en dus bij zijn schoonc.uders komt inwonen. Ook het leviraatshuwelijk
komt voor.
Bij het sluiten wan huwelijken in denmeest gegoeden stand hebben tal van festiviteiten plaats,
waarbij het houden van optochten, het raenari
en menigel (tournooispelen) een voorname plaats
innemen. Ten slotte wordt het huwelijk, nadat
aan de verschillende formaliteiten, die de adat
eischt, is voldaan, op Mohammedaansche wijze
door den penghoeloe voltrokken.
Behalve het gewone getal vrouwen n.l. vier,
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dat de Islam toestaat, mag de Lamponger volgens zijn adat ook nog een onbeperkt getal bijvrouwen (badoewa) nemen, die onder de bevelen van de wettige echtgenoote het grove work in
het huishouden verrichten.
Echtscheidingen bestaan volgens de adat niet;
door den invloed van den Islam wordt hiervan
wel afgeweken, doch echtscheidingen behooren
toch tot de uitzonderingen.
Vermaken. Bij feestelijke gelegenheden vindt
des avonds diet m6nari (dans) plaats, waaraan
zoowel meisjes (moeli) als ongehuwde mannen
(mOnganei) deelnemen, die dan getooid zijn
met de kleedingstukken en versierselen, waarop
ieder volgens zijn pepadon recht heeft. Onder leiding van ceremoniemeesters heeft achtereenvolgens het menari der verschillende groepen, behoorende tot eon bepaalde pepadon, plaats.
Een soort van tournooispel (nig61) wordt overdag gehouden bij bijzondere gelegenheden, zooals
besnijdenis, huwelijken, het verheffen tot de pepadon, gevolgd door maaltijden.
Van dobbelspel on hanengevechten is de Lamponger een hartstochtelijk liefhebber. Daaraan
ward in vroegere tijden door menigeen alles, tot
vrouw en kinderen, opgeofferd. Aangezien het
houden van hanengevechten on dobbelspelen
verboden is on alleen voor de laatste bij uitzondering vergunningen worden gegeven, ziet de
Lamponger zich de gelegenheid benomen aan
deze liefhebberijen in het openbaar to voldoen.,
Geschiedeni s. Oorspronkelijk was het
Larnpongsche yolk vercleeld in stammen — kaboewajan; het grondgebied door laden van dezelfde kaboewajan geoccupeerd, word marga (Lampongsch megi) genoemd; binnen dit gebied
ontstonden na de moederkampong meerdere
kampongs (tijoeh) on zich daaruit afscheidende
nederzettingen (oemboelan), die aangroeiden en
tot tijoeh werden verheven, waaruit dan weder
oemboelans ontstonden.
De stammen zijn onderverdeeld in soekoe' 8
(familiegroepen), waarvan er in een tijoeh van
2 tot 10 on meer worden aangetroffen, afhankelijk van de grootte van de tijoeh.
De eerste stichter van een mega, van een
tijoeh, van een soekoe on zijn afstammelingen,
zoo mogelijk in de rechte linie, dragon den naam
respectie -velijk van penjimbang mega, penjinlbang
tijoeh en pbsjimbang soekoe ; zij traden op voor
de belangen van de mega, tijoeh en soekoe, en
bestuurden deze in overleg met de oudsten.
Op den duur schijnt het voor de penjimbangs
niet rnogelijk to zijn geweest om hun erfelijk
gezag te behouden ; daarvoor is de volkskeuzo
in de plaats gekomen. De op deze wijze tct
volkshoofden verkozenen gevoelden, dat,
zij zich ha,ndhaven, zij nietteniin op den steun
der penjimbangs moesten kunnen rekenen, wa,arom zij bij gewichtige aangelegenheden steeds in
o -verleg met dozen handelden.
Omtrent de geschiedenis van het onderwerpelijk gewest gedurende den tijd, voorafgaande aan
de aanraking van de Lampongs met het rijk van
Bantam, is overigens weinig bekend. Zeer waarsehijnlijk vormde de peper, die in de Lampongs
door de bevOlking ward aangeplant, de voornaamste reden voor Bantam om zich met doze
streek to bemoeien en er van lieverlede zijn
gezag to doen golden, hetgeen aan de Lampongers geen andere verplichting oplegde dan de
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levering van alle door hen aangeplante peper
tegen een vastgestelden prijs.
De invloed van Bantams opperheerschappij
deed zich op het inwendige bestuur der Lampongs bijna niet gevoelen.
De betrekkingen van de Nederlanders met de
Lampongs dateeren reeds uit de tijden der 0. I.
Compagnie; in 1684 verkreeg de 0.I.O., het
recht van den uitsluitenden handel in peper in
Bantam en de Lampongs. In 1738 werd aan
haar het recht gegeven om diepe; landwaarts
in, nabij Boemi Agoeng, een fort to bouwen,
n.l. Valkenoog, ; groot was de invloed van de
O.I.C. in dien tijd in de Lampongs nog niet; de
bezetting van het fort bedroeg slechts 10 man.
Het zich mengen in een troonsopvolging in
Bantam, waardoor Aria Adi Se'ntiko als Sultan
door de Compagnie werd bevestigd, had ten
gevolge, dat daze in 1751 erkende het Bantamsale rijk van de O.I.C. in leen to hebben ontvangen, waarbij de Lampongs aan ons werden afgestaan.
Na den val van het Ban.tamsche rijk in 1808
werden de 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 0.I. bezittingen van de Engelschen hadden teruggekregen, gingen de Lampongs organiek tot do residentie Bantam behooren.
Nadat in 1829 de Lampongs tot een zelfstandige assistent-residentie waren verheven met
Tarabangi (gelegen in SOpoetih, ongeveer iri 't
midden van het gewest) als hoofdplaats, trod
Dubois als hoofd van het bestuur op.
Omtrent de politieke bewegingen van 1817—
1856 worde vernield, dat doze zich beperkten
tot de beide hoeken der Zuidkust van het gewest
de streak om den berg Radja Basa (tegenwoordige onder-afdeeling Kalianda en deel van
SOkampong) en een deel van Semangka; tusschen de gebeurtenissen in deze twee streken
bestond geen verband.
Best u u r. Na 1856 kon het bestuur, nu
in het Zuiden van het gewest overal de rust eindelijk was teruggekeerd en de geest der bevolking niets to wenschen liet, intensiever in
het belang van land on yolk werkzaam zijn,
waardoor de welvaart steeds toenam.
In het tijdvak 1817-1856 hadden de margahoofden, door het bestuur steeds als feitelijke
m.achthebbenden erkend, in het grootste gedeelte der Lampongs van lieverlede hun gezag
verloren. Dit was een gevolg van het streven
van de soekoehoofden om geen hoogero hoofden boven zich to hebben, welke neiging door
de bevolking gesteund werd, die gaarne direct
door ons bestuurd wenschte to worden, vermoedelijk om ook de afpersingen van do zijde
der margahoofden to ontloopen en tevens om
minder gecontroleerd to worden. Zoo liet het
bestuur de margahoofden uitsterven door bij
overlijden of aftreden der titularissen geen
opvolgers to erkennen, doch gaf het tevens
aan de kamponghoofden een zoodaniae, niet
met de volksinstellingen overeenkomende, positie boven de soekoehoofden, dat doze laatsten
zich daarover ontevreden betoonden. Bij de
verkiezing der kamponghoofden, die nu door
de bevolking geschiedde, verloren de soekoe-

hoofden steeds meer hun leidenden invloed.
Na de afschaffing van het margabestuur,
deed zich, daar de demangs hoofdzakelijk als
inlandsch Officier van Justitie werkzaam waren en aan het bestuur weinig deelnamen, al
spoedig het gemis gevoelen van een goeden band
tusschen het Europeesch en het Inlandsch bestuur. In 1912 (Ind. Stb. no. 233, gewijzigd bij
Ind. Stb. 1916 n°. 208), werd eindelijk tot de invoering van een behoorlijk ingericht Inlandsch
bestuur overgegaan, nadat sinds 1909 proeven in
dien zin waren genomen. Bij die regeling werden
aangesteld districts- en onderdistrictshoofden,
aan wie bij Ind. Stb. 1913 no. 709 de titel werd
gegeven van demang en assistant-demang, voor
welke betrekkingen gaarne afstammelingen van
do vroegere margahoofden worden genomen,
indien zij toonen voldoende bekwaamheid on
geschiktheid to bezitten.
In 1883 werden tengevolge van de uitbarsting
van Krakatau (27 Augustus) gepaard met een
vloedgoif de kuststreken om de Lampong- en
S6mangkabaai zwaar geteisterd, waarbij dnizenden inlanders omkwamen en tal van karapongs
met aanplantingen werden vernield.
Vooral gedurende do laatste vijftien jaren
heeft het gewest zich ontwikkeld; het aantal
ondernemingen met koffie- en rubber-aanplantingen nani. geregeld toe, hoofdzakelijk in de
onderafdeeling Telokbetong, van welke bedrij yen
echter het welslagen geenszins nog verzekerd
schijnt. Voorts werden bestaande wegen verbeterd, nieuwe aangelegd, bruggen in de hoofdwegen geleidelijk vervangen door permanene.
In 1905 werd op de terreinen nabij Gedong
Tataiin (± 27 K.M. westwaarts van Telokbetong) met een kolonisatie van Javanen begonnon, ten einde een toename van de geringe
bevolking van het gewest to verkrijgen. Tot
1911 geschiedde een en ander met financieelen
steun van het Gouvernement ; sedert 1911,
na de oprichting van de „Lampongsche Bank",
leent dit lichaana gelden aan do kolonisten,
wier zielental begin 1913 ongeveer 6000 bedroeg.
LAND- EN TUINBOUWHOEVEN. 'Lie AGRARISCHE WET.
Landbeschrijving. OnLANDAK.
derafdeeling van de afdeeling Pontianak der
residentie Westerafdeeling van Borneo, bevattende het gelijknamige landschap, met een oppervlakte van ongeveer 8910 K.M. 2 Het wordt gevormd door het stroomgebied der Landakrivier, die ontspringt op de grens der afdeeling
Sambas, op den G. Bajang, on bij Pontianak
in de Kapoeas valt. Het land is bergachtig en
door vele rivieren doorsneden; het wordt voor
vruchtbaar gehouden, doch do bevolking trekt
er weinig partij van. Goud en diamanten worden
in Landak aangetroffen; vogelnestklippen worden in het gebergte gevonden. De hoofdplaats is
Ngabang, zetel van den controleur en van den
radja van het landschap, op ongeveer 5 h 6 dagen
roeiens van Pontianak gelegen.
Be v o 1 k i n g. De bevolking bestaat uit
Maleiers, Dajaks on Chineezen en bedroeg op
ulto 1915 + 53.650 zielen, waarvan f 46.500
Dajaks, ± 5300 Maleiers en 1850 Chineezen en
andere Vreemde Oosterlingen. Aan haar hoofd
staat een radja met den titel van Pan6mbahan,
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die met rijksgrooten (mantri's) de bevolking bestuurt. Zie ook TAJAN.
Gee() hied e n i s. Landak schijnt oudtijds
een onderhoorigheid van Midgpahit op Java
te hebben uitgemaakt; later kwam het onder de
suprematie van Soekadana, daarna van Bantam
(1699). In 1778 stond de sultan van Bantam zijn
rechten aan de Comp. af, die een post to Ngabang
vestigde, doch in 1791 weder opgaf. Na het herstel van het Ned. gezag werd in 1818 te Ngabang
weder een klein garnizoen gelegd. Herhaaldelijk
werden later regelingen met het zelfbestuur van
Landak getroffen, zooals in 1831, 1844, 1859,
1883, laatstelijk bij een politiek contract, dat
werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. best.
van 15 Jan. en 4 Juni 1912 nos. 75 en 32. In
1912 en 1913 had eenig verzet plaats naar aanleiding van een nieuwe regeling op de inning
van den hasil. In 1915 werd de orde een oogenblik
verstoord in verband met een poging door een
Maleier en een Dajaksch hoofd in het werk gosteld om een verbannen landsgroote tot pan6mbahan to verheffen.

LANDAK (MAL., JAV., SOEND.). Zie STEKELVARKENS.
LANDBOUW. Bij de beschrijving der verschillende cultures wordt, voor zooveel noodig en
het bestek dit toelaat, alley behandeld wat op
den landbouw, in verband met het speciaal besproken product, betrekking heeft. Er moge dus
naar die beschrijvingen verwezen worden, alsinede naar hei aruikel ONTGINNING.
Behalve den landbouw, die door de inlandsche
bevolking op hare eigen gronden en voor hare
eigen rekening wordt gedreven, worden op groote
schaal cultures voor de wereldmarkt uitgeoefend,
meest door Europeanen of andere vreemde ondernemers; daarover raadplege men' de verschillende artikelen, over die cultures handelende en
zie verder bij PARTIOULIERE LANDERIJEN,

AGRARISCHE WET, LANDVERHUUR,
OVEREENKOMSTEN, VORSTENLANDEN,
LANDBOUW-CONCESSItN IN DE BUITENBEZITTINGEN, GROND, (RECHTEN OP
DEN) en OVEREENKOMSTEN.
Het Ned.-Ind. Gouv. heeft de volgende landbouwondernemingen in beheer, die minder als
exploitaties zijn bedoeld dan wel als proefondernemingen tot bestudeering en aanmoediging van de verschillende cultures, maar die
toch commercieel worden gedreven :
1) De Gouvernements kina-onderneming. Zie
KINA.
2) De Gouvernements getah-pertja onderneming. Zie GETAH-PERTJA.
3) De Gouvernernents-caoutchouconderneming.
4) Cultuur van caoutchouc leverende gewassen op het eiland Noesa Kembangan (Banjoem.as).

LANDBOUW DER INLANDSCHE BEVOLKING (BEVORDERING VAN DEN). Vocral
sedert de oprichting van het Departement
van Landbouw zijn reeds verscheidene maatregelen tot bevordering van den Inlandschen
landbouw getroffen ; de voornaamste er van zijn :
a. de invoering van landbouwonderwijs;
b. de inrichting van een voorlichtingsdienst
van den landbouw;
c. verspreiding van beter zaaigoed.
a. Landbouwonderwijs.

Tot dusver bestaan er slechts tweee'rlei soort
scholen voor landbouwonderwijs: de scholen,
waar elementair landbouwonderwijs wordt gegeven en de Middelbare Landbouwschool to
Buitenzorg, voor meer uitgebreid landbouwonderwijs.
De eerste van de Inlandsche landbouwscholen
werd in 1912 to Wonosobo opgericht, en sedert
breidde haar aantal, naar gelang van het beschikbaar komen van leerkrachten, zich steeds
uit.
De Middelbare Landbouw8chool to Buitenzorg,
is o. m. opgaricht voor het personeel, bestemd om
aan 't hoofd te staan van de zooeven bedoelde
Inlandsche landbouwscholen, maar vooral ook
voor de vorming van de Inlandsche landbouwkundigen, die de Europeesche Landbouwleeraren
bij do vervulling van hun taak moeten bijstaan.
b.
Voorlichting8dien8t van den Inlandschen
Landbouw.
Doze dienst wordt uitgeoefend door een corps
landbouwkundige ambtenaren, bestaande uit
een Inspecteur van het Inlandsch Landbouwonderwijs en een aantal Europeesche landbouwkundige ambtenaren (landbouwleeraren on aspirant-landbouwleeraren), bijgestaan door Inlandsche landbouwleeraren on verder ondergeschikt hulppersoneel. Het stroven bestaat om
zooveel mogelijk in elk gewest althans een landbouwleeraar met het noodige hulppersoneel to
plaatsen. In sommige groote en belangrijke gewesten, zooals de Preanger-Regentschappen, zijn
meer landbouwleeraren geplaatst.
c. V er8preiding van beter zaaigoed.
Reeds dadelijk na de oprichting van het Departement van Landbouw werd een onderzoek
ingesteld naar de op Java voorkomende padivarieteiten, ten einde tot de kennis to komen
van de voor verschillende streken on toestanden
meest geeigende soorten. Toen een schifting van
de betere en slechtere soorten verkregen was,
brak het oogenblik aan om door selectie het
verspreiden van betere soorten mogelijk to maken. De in 1908 to Buitenzorg opgerichte selectie-tuin heeft in deze richting goede diensten
bewezen. Hierop kon in verdere jaren worden
voortgebouwd door de oprichting van zaadtuinen in verschillende deelen van Java.
Naast die verheffing van de inlandsche cultures in 't algemeen wordt ook aan bijzondere cultures aandacht gewijd; zoo aan de theecultuur
in de Preanger-Regentschappen, de tabak in
Midden-Java, de mars in Cheribon. Door speciale
maatregelen wordt zooveel mogelijk getracht
voor al die cultures een beter gewas in de toekomst to waarborgen.

LANDBOUW-CONCESSIEN IN DE BUITENBEZITTINGEN. Het Gouv. heeft gedeeltelijk het
recht o121 landbouwconcessies uit to geven in zelfbesturend gebied aan zich getrokken en behoudt
zich daar overigens het toezicht voor over de
uitgifte van gronden. Behalve in do landschappen, welker verhouding tot het Gouvernement
berust op de zg. korte verklaring, waar de Regeering dus eenzijdig de uitgifte aan zich kon
trekken, is het eerste het geval geweest in de
landschappen op Noord-Celebes en de Sangien Talaut-eilanden (Menado), voor deze de korte
verklaring hadden afgelegd. In de politieke contracten, die het recht tot uitgifte van landbouwconcessies nog aan de zelfbesturen laten, komt
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steeds de bepaling voor, dat zij aan Europeanen
en andere Oostersche en Westersche vreemdelingen geen gronden zullen afstaan of verhuren,
noch concession van land- of mijnbouw verleenen
zonder toestemming van wege het Gouvernement. In 1892 werd met intrekking van de
model-acte van 1877, bij Gouv. Besl. van 3
Nov. no. 2 (Bijbl. 4770) eon algemeen werkende
model-acte vastgesteld, sedert gewijzigd (vgl.
Bijbl. 5889) en de hoofden van gewestelijk bestuur
werden gemachtigd om concession goedtekeuren,
ondervoorbehoud datdaarbij nauwgezetrekening
zou worden gehouden met de bij de eerstgenoem.de model-acte behoorende instructie (vgl. Bijbl.
no. 7080). In de model-acte komen o.a. bepalingen voor ter handhaving en bevestiging van
de rechten der inlandsche bevolking op den grond,
terwijl in de bijgevoegde nota o.a. wenken voorkoraen ten einde to zorgen dat de cijns behoorlijk
wordt verdeeld, waartoe het bestuur zijn medeworking moot verleenen. In de jongere politieke
contracten (Oostkust van Sumatra, Westerafdeeling van Borneo, Koetei) is storting van de fondsen, uit landbouwconcessies getrokken, in de
landschapskassen voorgeschreven, uit welke kassen dan aan verschillende rechthebbenden nit keeringen worden gedaan.
LANDBOUWCURSUSSEN. Zie ONDERWIJS.

LANDBOUWSCHOLEN. Zie ONDERWIJS
en LANDBOUW DER INL. BEVOLKING.
LANDBOUW - SYNDICATEN. Zie SYNDICATEN.
LANDBOUWWERKTUIGEN. De inlandsche
landbouwer, van nature conservatief, heeft zich
nog slechts weinig vertrouwd gemaakt met de
werktuigen, welke in Europa en Amerika in gebruik zijn ; hij houdt zich liefst aan do van ouds
door hem gebezigde gereedschappen, die hij kent
en die hij bij voorkeur aanwendt, zelfs dan wanneer hun gebruik hem veel efter tijd kost, dan
met meer moderne werktuigen het geval zou
zijn ; tijd heeft trouwens voor hem slechts betrekkelijke waarde.
Voor het ontginnen van den maagdelijken bodem worden bijien en kapmessen (door de Europeanen in Indio gewoonlijk slechts met den naam
parang aangeduid) van verschillenden vorm gebezigd. Bij primitieven landbouw gebruikt men
den pootstok om gaten in den grond to maken, bij
meer gevorderden wordt van patjoel of ploeg, ook
wel van beide gebruik gemaakt 1 ); de vorm van
den ploeg verschilt naar mate van den grond,
waarvoor . hij bestemd is, on van de bespanning,
die gebruikt wordt. Algemeen echter zijn de
ploegen licht on gaan zij niet diep. Eggen zijn bij

de meer beschaafde volkeren algemeen in gebruik; zij zijn gewoonlijk niet veel meer dan eon
groote hark; de bestuurder zet zich op de zitbank, op den dissel aangebracht on houdt zijne

voeten op het eghout om de tanden der egge
in den grond to drukken. Voor het schoonhouden van den grand worden schoffels, spaden en messen van verschillenden vorm gebruikt. Waar gronden niet op kunstmatige wijze
1) Belangrijk is het feit, dat de Javanen en
sommige stammen op Celebes (Makassaren on
Boegineezen) eon inheem.sch woord voor
„ploeg" hebben, omdat daaruit blijkt, dat de
akkerbouw reeds voor de komst der Hindoe's
in den Ind. Archipel vrij hoog ontwikkeld was.

door leidingen onder water kunnen worden
gezet (zie BEVLOEIING on RIJST. Cult u u r)
maakt men wel gebruik van het waterrad
(kintjir, Mal.) om water op hooger gelegen
grond to brengen; het bestaat nit eon scheprad van hout en bamboo, in de rivier of beck
opgesteld, en dat door het water in beweging
gebracht wordt, terwijl bamboezen kokers, aan
het rad vastgehecht, het water naar boven bren-

gen on in eon bak, op den oever geplaatst, uitstorten.
Wat de gereedschappen betreft, die bij het oogsten on bewerken van landbouwproducten gebruikt worden, zoo verschillen doze natuurlijk
naar mate van de producten zelve; zij zullen
dus, zooveel noodig, bij de beschrijving der cultures worden behandeld.

LANDELIJKE INKOMSTEN, LANDELIJK
STELSEL. Zie BELASTINGEN ender Land-

Tente.
LANDERIJEN (PARTICULIERE). Zie PARTICULIERE LANDERIJEN.

LANDEXPLORATIE (VERGUNNING TOT).
Zie AGRARISCHE WET.
LANDKRABBEN. Gecarcinus. Zie SCHAALDIEREN.
LANDMETERS. Voor de benoembaarheid tot
landmeter bij den kadastralen dienst, zie KADASTER. Voor do uitoefening der functi6n van
gouvernements gezworen landm.eter wordt eon
diploma van landmeter vereischt. Overigens is
de uitoefening van het beroep van landmeter
Nederlandsch Indic aan eon ieder vrijgelate,
met dien verstande, dat het aan alle actief dienende civiele on militaire landsdienaren verboden
is, voor partieulieren metingen on waterpassingen
to verrichten, wanneer doze werkzaamheden niet
uit hun ambt voortvloeien.

LANDRAAD. Zie RECHTSWEZEN.
LANDRECHTER. Zie RECHTSWEZEN.
LANDRENTE. Zie BELASTINGEN.
LANDSCHAP. Dit woord client meestal voor
de Buitenbezittingen als afkorting van do ter.
men : zelfbesturond landschap, zelfbesturend
rijk, inlandsche staat onder suzereini: eit
van Nederland. Somtijds echter wordt het
woord landschap ook in het Ind. Staatsblad
gebruikt voor landstreek zonder meer.

LANDSCHAPSKAS. Landschapskassen, anderscheiden van do private kas der vorsten, zijn aan
de adatinstellingen vreemd ; de financien des rijks
en die van den vorst violen er samen on werden
dus meestal in het belang van den vorst gebruikt,
niet in dat van do bevolking. De diep ingrij-

pende on zegenrijke hervorming, welke eon
aan do belangen van yolk on land dienstbare
landschapskas invoerde, is op de buitenbezittingen begonnen in 1895 in het gewest Menado en aanvankelijk neergelegd in den tekst
der (lange) politieke contracten. Het thans algemeen verbreide stelsel is, dat alle inkomsten
zonder onderscheid komen aan de landschapskas, terwijl hieruit aan den vorst, evenals can
zijn ambtenaren, eon jaarlijksche wedde worth
uitbetaald. Een gewichtige post van uitgaaf is

de zgn. restitutiepost, zijnde eon terugbetaling
aan de Indische begrooting van bestuurs- on
andere uitgaven, welke het Gouvernement ten
bate van het landschap doet ; betalingen door
het Gouvernem.ent aan de landschapskas (het
omgekeerde dus) vinden meestal hun grond in
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overgenomen douanereohten en andere overgenomen belastingen.
Beheer van en verantwoording voor landschapskassen is nog altjjd geregeld bij Bijbladen,
welker strekking in later tijd is, dat het zelfbestuur dermate opgevoed zal worden, dat het zelf
de financien van het landschap zal kunnen beheeren.
De vier landschapskassen op Java, jonger
dan vele in de buitenbezittingen, pleegt men
rijkskassen to noemen.
Vergelijk over de landschapskassen ook het
artikel KASBEHEER en ZELFBESTUURSORD ONNANTIE.
LANDSDRUKKERIJ. Staatsbedrijf, gevestigd
to Batavia en staande onder het toezicht van den
Directeur van Gouvernementsbedrijven (Ind.
Stb. 1907 no. 406) en onder het onmiddellijk
beheer van een eigen directeur, wien een talrijk
ondergesohikt personeel, ook inlanders en Ohineezen, is toegevoegd. Doze inrichting is in het algemeen bestemd om to voorzien in de behoefte
aan typographische drukwerken voor 's Lands
dienst.
LANDSKASSEN. Zie KASBEHEER.
LANDSKOEPOKINRICHTING. Zie GENEESKUNDIGE DIENST.
LANDVERHUUR. Over de verhuur van grond
door inlanders aan niet-inlanders zal worden gehandeld in het artikel OVEREENKOMSTEN.
Van het Gouv. kunnen woeste gronden in hum
worden verkregen; art. 62 Reg. Regl. geeft
den Gouv.- Generaal do bevoegdheid gronden
uit to geven in huur, volgens regels bij algemeene verordening to stellen, onder zulke
gronden worden echter niet begrepen die, welke
door inlanders ontgonnen zijn of als gemeene
weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen of desa's behooren. De algemeene verordening, in dat artikel voorgeschreven, 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. 108, Bijbl. 2124,
2685, 2693, 3086, 3154. Volgens de daarin voorkomende bepalingen mogen woeste gronden in
huur worden uitgegeven aan dezelfde personen,
die voor erfpacht in aanmerking kunnen korner'.
Do huursom mag niet lager zijn dan een minimum, door de Regeering vast to stellen. De huur
wordt voor ten hoogste 20 jaar aangegaan, voor
de teelt van klapperboomen echter voor hoogstens 40 jaar.
Tot 1870 toe word van de gelegenheid om gronden in huur to bekomen in ruime mate gebruik gemaakt, maar toen in 1870 door de agrarische wet
aan de particuliere industrie door de toekenning van orfpacht — die voor 75 jaar werd gegeven en als zakelijk recht, en dus vatbaar voor
hypotheek, grootere waarborgen verleende, —
een beter middel aan de hand werd gedaan
om woeste gronden to verkrijgen en zelfs den
huurder de bevoegdheid werd toegekend, zijn
huur in erfpacht to veranderen, mits dit voor
den lands voordeelig was (zie AGRARISOHE
WET) nam de uitgestrektheid gronden in huur
van het Gouv. genomen voortdurend af, zoodat
alie huurovereenkomsten, behoudens_ enkele op
de Buitenbezittingen, vervangen zijn door afstand in erfpacht. (Zie DOMEIN VAN DEN
LANDE).
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Voor de landverhuur in de Vorstenlanden op
Java, zie VORSTENLANDEN.
LANDVERKOOP. Zie PARTIOULIERE LANDERIJEN.
LANGEN (KAREL FREDERIK HENDRIK
VAN). Geb. to Willem I, (Java) den 28en
Maart 1848. In 1868 in Indischen dienst getreden,
werd hij 17 April 1869 aangesteld als ambtenaar
ter beschikking op Borneo en in 1870 benoemd
tot controleur 3e kl. ter Sum. Westk. Na verschillende rangen to hebben doorloopen werd hij
in 1889 tot resident van Benkoelen benoemd en in
1892 tijdel ij k gesteld ter beschikking van den
gouverneur van AO& voor de Atjehsche zaken
in het algemeen en voor de invoering van de
zoogenaamde scheepvaartregeling. Den 9den
April 1898 werd Van Langan, die sedert 1895
viermaal, telkens gedurende zeer korten tijd, belast was geweest met de waarneming der betrekking van gouverneur van Atjoh, op verzoek eervol uit 's lands dienst "ontslagen. Hij overleed
1915 to Ede. Behalve als ambtenaar maakte Van
Langan zich verdienstelijk door verschillende
bijdragen over land en yolk van AtjOh.
LANGGAR. Zie MOSKEE, B. on PiiSANTRtN.
LANGKAP, (mA.L., JAV., SOEND.). Zie ARENGA OBTUSIFOLIA.
LANGKAT. Naam van een zelfbesturend
landschap in het gouvernement Oostkust van
Sumatra, grenzende ten W. en N. aan AtjOh,
ten 0. aan Straat Malaka, ten Z.
Het is verdeeld in drie districten, n.l. BovenLangkat, Beneden-Langkat on Aroe.
Het geheele gebied van het landschap, de
afdeeling Langkat vormende onder bestuur
van een assistant-resident, is administratief
in twee onderafdeelingen verdeeld, nl. BovenLangkat met een controleur to Bindjei on Beneden-Langkat met den assistant-resident to
Tandjoeng Poera en een civiel gezaghebber to
Pangkalan Brandan. Het met het zelfbestuur
van dit landschap gesloten politiek contract is
gewijzigd in 1907. Het landschap bestaat
voor het grootste deal uit een alluviale laagvlakte, waarin zich op verscheidene plaatsen
heuvels van 50 a 60 M. hoogte verheffen. Naar
het Westen loopt de vlakte langzaam op tot een
bergland, het zgn. Wilhelmina-gebergte, dat de
grens vormt met de Alaslanden (AtjOh) terwijl
het Van Heutszgebergte de grans vormt met
de Karolanden. De Goenoeng Bandahara in het
N. bereikt een hoogte van 3060 M., de Sinaboeng
in 't Z. van 2412 M. De voornaamste rivier is
de Wampoe.
In dit landschap worden vele vruchtbare
gronden gevonden, terwijl ook de bosschen
rijk zijn aan producten en velerlei houtsoorten.
De landbouw der Maleische bevolking bepaalt zich in hoofdzaak tot rijstbouw op ladangs, in moerassen en op de afgeplante tabaksvelden. De opbrengst is over het algemeen
onvoldoende voor de behoeften van de bevolking zelve, zoodat in verband met het groot
aantal werklieden op de ondernemingen een
aanzienlijke invoer van rijst moot plaats hebben.
Van meer belang is de pepercultuur, die van
oudsher hier uitsluitend door Atjehers wordt
bedreven. Ongeveer 1200 bahoe, voornamelijk
in de omgeving van de Aroebaai, worden daarvoor gebruikt. Het Langkatsche is de belang-
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LANGKAT—LANTANA CAMARA.

rijkste peperstreek van het gouvernement Oostkust van Sumatra.
Het is echter de Europeesche ondernemingsgeest, die den economischen toestand van het
landschap tot zijn tegenwoordige hoogte heeft
gebracht door de ontwikkeling van landbouw
en industrie.
Duizenden bouws grond zijn voor de groote
cultures bij verschillende maatschappijen in gebruik. Het belangrijkst zijn de tabaksondernemingen. In 1913 leverde Langkat ongeveer 75.000
pakken tabak elk van 80 K.G., die gemiddeld
verkocht werden tegen 133 cent per 1 /, K.G.
(Zie het artikel TABAK). Daarnaast komen
enkele koffieaanplantingen voor, doch in den
laatsten tijd heeft vooral het aantal rubberondernemingen zich sterk uitgebreid.
Van groote beteekenis voor de opkomst
van het landschap zijn de ontdekking en de
exploitatie van de petroleumvelden geweest.
Langkat is het gebied, waar omstreeks 1880
en wel bij toeval door den heer A. J. Zijlker,
Administrateur eener tabaksmaatschappij, voor
het eerst op Sumatra petroleum werd ontdekt.
De productie ving aan op 1 Maart 1892. De
exploitatie is in handen van de Bataafsche Petroleum-Maatschappij, die over ongeveer 131.300
bouws beschikt, terwij1 aan twee andere maatschappijen ongeveer 7.600 en 32.500 bouws zijn
toegewezen.
Ten slotte verdient nog vermelding, dat
in Langkat ook een belangrijke binnenlandache handel met de Bataks plaats heeft en dat
de inlandsche scheepvaartbeweging langs de
kust ook niet zonder beteekenis is.
In Langkat wonen volgens de jongste
(1915) opgaven: ruin). 110.000 Inlanders,
24.000 Chineezen, ruim 3000 andere Vreemde
Oosterlingen en 870 Europeanen.
Een groot gedeelte van het gebied wordt
ingenomen door het landschap Langkat en onderhoorigheden, dat, onder het bestuur van een
Sultan met zijn landsgrooten, in het genot
van zelfbestuur en eigen rechtspleging is gelaten, terwijl de verhouding tot het Gouvernement wordt beheerscht door het in 1907 vernieuwd politiek contract.
LANGOWAN. District van de onderafdeeling
Tondano, afdeeling Menado der residentie
Menado, staande onder een hoofd, met den
titel van majoor en ter gelijknamige hoofdplaats
gevestigd. Er worden verscheidene koffieaanplantingen aangetroffen. Het is, evenals het aangren.zende district Tompaso, bekend door zijn
vele kokende modderwellen. De taal van. Langowan is het Tontemboansch (Zie aldaar). De
voornaamste plaats is Langowan, standplaats
van een huipprediker, 760 M. hoog met eon
gezond klimaat.
LANGSA (Langsar). Een tot de gelijknamige
onderafdeeling der afdeeling Oostkust van Atjeli
behoorend landschap. Langsa beet ook de
standplaats van den assistent-resident, afdeelings tevens onderafdeelingschef, die wordt bijgestaan door een Gezaghebber. In Langsa is de
rijstcultuur steeds gesteld boven de cultuur van
paper, waardoor de bevolking er meer stabiel
is dan langs de verdere 0.-kust. De aanleg
van de hoofdplaats Langsa (Toenong) werd
in 1905 begonnen volgens een breed opgezet
plan van de Genie, in verband met de groote

toekomst, die men zich droomde van Langsa
als toekomstige Oceaanhaven, doch de haven
Koeala Langsa heeft het niet kunnen brengen
tot meer dan een goede kusthaven, waar paketbooten te alien tijde kunnen binnenkomen en
aan den steiger meren ; maar naarmate bet
achterland zich ontwikkelt, zal het scheepvaartverkeer vermoedelijk toenemen.
LANGSARBAAI. Kleine, ondiepe baai aan
de N.0.-kust van Sumatra waarin de Birim- en
Langsarrivieren, en vele kreken uitmonden, zie
LANGSA.
LANGSAT (mAL.). Zie LANSIUM.
LANGStP (JAY.). Zie LANSIUM.
LANOEN, ook wel ILANOEN. In de residentie
Amboina, ook op de Poelau Toedjoeh der residentie Riouw, algemeen gebruikelijke naam ter
aanduiding van zeeroovers, vermoedelijk afkomstig van een gelijknamige baai aan de Zuidzijde
van het tot de Philippijnen behoorende eiland
Mindanao. Sedert de geregelde bevaring dozer
wateren door oorlogsschepen wordt de bevolking
niet meer door overvallen van Lanoen's verontrust.

LANSBERGE (MR. JOHAN WILLEM VAN).
Geb. to Sante-Fe de Bogota (Vereen. Staten
van Columbia) 16 Nov. 1830, uit het huwelijk
van R. F. C. van Lansberge, Gouverneur van
Suriname en V. M. Rodriguez, promoveerde 1854
te Leiden tot doctor in de beide rechten, word
benoemd tot Gouv.-Generaal (17 Dec. 1874) en
kwam den 25sten Maart 1875 to Batavia aan.
Den 12den April 1881 legde de Hoer Van Lansberge zijn ambt neder; in Nederland teruggekeerd, vestigde hij zich op de Havezathe de
Rees (Brummen), later te 's-Gravenhage. Hij
overleed 1905.
Het tijdperk van zijn bestuur werd door verscheidene belangrijke gebeurtenissen gekenmerkt ; op Atjeh werd in de laatste dagen van zijn
bewind het civiel bestuur ingevoerd.
LANSIUM DOMESTICUM Jack. ; fam. Meliaceae. Vrij groote boom met samengestelde bladeren en kleine bloemen in aren. In den geheelen
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
SOEND.), een vorm met rinschen zaadrok en
dunne schil; langsat (MAL.), langsep, langseb
(JA.v.), met kleine pitten in de bolvorrnige
vrucht; doekoe (JAY., MAL.), doekoeh (s0END.),
langwerpig met een grooten zoeten zaadrok
en kleine pitten, en pidjetan (JAY.), pisitan
(s0END.) met groote pitten en een dunnen
zuren zaadrok. De groene, intens bittere
zaden worden tegen ingewandswormen gebruikt; een afkooksel van de schors is een
middel tegen dysenterie.
LANTANA CAMARA L., fam. Verbenaceae.
Boenga pagar (VIAL. ), Kembang telek, Poetjengan, T6mbelek, Temblekan (J.Av.?), Salijara
(SOEND.).
Kleine gedoornde heester in Z.Amerika, o.a. in Suriname, thuis behoorend,
op Java ingevoerd en snel ingeburgerd, zoodat ze op braakliggende terreinen de inheemsche vegetatie verdringt en vaak een lastig
onkruid is. De aromatische bladeren zijn een
inlandsch geneesmiddel tegen verschillende kwalen.

LAOET—LEBAK.

LAOET (LAUT). (MAL.) beteekent z e e en
wordt yank met andere woorden samengesteld
tot den naam van een eiland of dorp, zooals
Poelaulaoet (zee-eiland), Tanah laoet - enz.
Voor Orang laoet zie aldaar.
LAPONDERAAP. Zie LAMPONGAAP.
LAOET (STRAAT) aan den Z.O. hook van
Borneo, is de smalle straat tusschen dit eiland
en • het voorliggende Laoet.
LAPORTEA. Plantengeslaeht der
Urticaceeen, waarvan een aantal soorten in het wild
in Ned. India voorkomen, bekend als Daoen
gate' (DIAL.), K6madoeh (JAN..), Poeloes (sown)*
Het zijn heesters en boomen met bladeren, die
van brandharen - voorzien zijn, vaak heviger branden dan die van den Europ. brandnetel en soms tijdelijke verlamming teweegbrengen. Uit de schors van sommige soorten
maakt men touw voor netten. De Kemadoeh
wordt in het Holl., wel karbouwenbiad genoemd.
LARA DJONGGRANG. Zie DOERGA.
LARA KIDOEL (RATOE-). Onder de geesten,
die door de Javanen vereerd worden, bekleedt
Ratoe of Njai Lltra Kidoel, de vorstin der Zuiderzee, een hooge plaats. Haar rijk is die Zuiderzee
en de rotsige Zuidkust van Java; de vogelnestklippen, daar gelegen, staan onder hare bijzondere hoede, zoodat het noodzakelijk is, voor dat
men tot het plukken der nesten overgaat, haar
met offers to vereeren. Te Rongkob, bij de Oostelijke grens van Djokjakarta, is een huis, haar
toegewijd; ook bij de rotsen van Karang Bolong
(Bageen) worden haar feesten gegeven en offers
gebracht (zie VOGELNESTEN).
LARANTOEKA. Staatje aan den Oosthoek
van het eiland Flores, behoorende tot de onderafdeeling Oost-Flores en Solor, thans onder een
Gezaghebber. Het werd vroeger, en wordt thans
opnieuw rinds 1912 bestuurd door een Radja,
tot wiens gebied ook enkele kampongs op Adonara en Lomblen gerekend worden. Een groot
deel der bevolking heeft reeds den R. K. godsdienst aangenomen. Zie ook FLORES.
LARANTOEKA. Vroeger ook POSTO op zijn
Portugeesch geheeten. Hoofdplaats der onderafdeeling Oost-Flores en Solor van de residentie Timor en Ond., gelegen in Straat Flores, aan de
Oostkust van het eiland van dien naam ; standplaats van een R.K. missie-post.
LARAS. Naam van grootere federaties van
koto's of nagari's in de Tigo Loehak (zie aldaar),
Padangsche bovenlanden, Sum. Westkust. Doze
naam is na 1833 gebruikt voor de districten,
welke ingevolge de bestuursregeling van Van
den Bosch gevormd waren ; sommige ervan We-yen afzonderlijk als „laras" voortbestaan. Deza
larassen zijn bij de reorg. ter Sum. Westk van
1913 (Ind. Stb. 321) opgeheven (zie onder BESTUUR).
LARAT. Eiland met een oppervlakte van.
615 K.M.'ten N. van Jamdena (zie TANIMBAREILANDEN).
Zie TERMIETEN.
LARON
LASSEM (LASeM). Plaats in de residentie
Rembang, grootendeels door Chineezen bewoond, enkele K.M. van het strand gelegen
aan de gelijknamige rivier. De handel is hier
levendig. Belangrijk is de uitvoer van saroengs
(saroeng Laser)) die o. a. veel naar Singapore
verscheept worden. Duizenden inlanders in den
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omtrek houden zieh met batikken bezig in
dienst der Ohineezen, welke laatsten de patronen
aangeven. Waarde van de uitgevoerde saroengs
f 3 millioen per jaar. Uitgevoerd worden ook
pauweveeren sigarenkokers.
LATA LATA-EILANDEN. Zie BATJAN (Sultanaat).
LATAH. Een ziektetoestand, waarbij door den
betrokken persoon, geheel tegen zijn wil, bewegingen worden uitgevoerd en klanken worden
voortgebracht, die hem door anderen worden
voorgedaan. Somtijds ontstaan die onwillekeurige bewegingen en klanken ook door schrik. De
lijders zijn volkomen van hunne handelingen bewust, maar kunnen die niet tegengaan. De ziekte
wordt in den Indischen archipel bijna alleen bij
inlanders waargenomen, zelden bij vreemde oosterlingen gezien, maar wel nu en dan bij kleurlingen. Zij komt het meest voor bij vrouwen, zelden bij mannen. Eene doeltreffende behandeling
is niet bekend. De ziekte komt in den geheelen
Indischen archipel en in Britsch-Indi6 voor. Zij is
ook waargenomen in Siberia en bij de Laplanders.
LATIMODJONG GEBERGTE. Gebergte op
Celebes. Zie CELEBES onder b. den Zuidarm
en b. Midden-Oelebes.
LAURIET. Zie bij PLATINA.
LAUT TA WAR (d. i. „Zoetwatermeer").
Zie GAJOLAND.
LAWANG. Contr8le - afdeeling met gelijknamige hoofdplaats van het regentschap en
de afdeeling Bangil, residentie Pasoeroean,
bestaande uit de districten Poerworedjo on
Pandakan.
LAWANG. Hoofdpl. der controle - afd. Lawang,
afd. Bangil, res. Pasoeroean, 500 M. hoog, aan den
spoorweg van Soerabaja naar Malang, gebouwd
op het hoogste gedeelte van den verbindingsrug
tusschen Ardjoena, en Ungge,r. Het blijft door
zijn koel, aangenaam on vooral gezond klimaat het geliefkoosde herstellingsoord voor
zieken uit Soerabaja. Op 3 K.M. afstand het
gouvernementskrankzinnigengesticht to Soember Porong; zie KRANKZINNIGEN VERPLEGING.
LAWOE. Op de grens van Solo en Madioen
tot 3265 M. opriizende vulkaan. De berg heeft
zich naar bijna alle zijden vrij kunnen ontwikkelen
on heeft dan ook aair den voet een diameter van
minstens 35 K.M. De Lawoe bezit een O.-W. gericht Zuidelijk voorgebergte, Djagalarangan of
Koekoesan genaamd ; bestaat volgens Junghuhn
uit 3 toppen, die in NNW.—ZZO.-richting op
elkaar volgen.
LAWSONIA INERMIS L., fan'. Lythraceae.
Kajoc laka (MAL.), Patjar koekoe
SOEND.),
eon heester of kleine boom, waarsehijnlijk uit
Perzie afkomstig, maar thans in do tropen overal
gekweekt, bekend als henna-plant, ook wel
Reseda (b.v. in Suriname) genoemd. In vele
Oostersche landen gebruikt men de fijngewreven
bladeren met Gambir gemengd, als een kleurmiddel voor de nagels.
LEASI of TANAH LEASI. Zie OELIASERS.
LEBAK. Afdeeling en regentschap (hoofdplaats Rai gkasbitoeng) van de residentie Bantam, met een oppervlakte van 3300 K. M. 2
Zij vormt het Zuidoostelijk deal van de residentie Bantam en bestaat dus nit berg- en heuvelland (zie BANTAM). Ten deele heeft dit
vruchtbaren grond.
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De afdeeling werd gedurende lange jaren verwaarloosd en heeft algemeene bekendheid gekregen door den „Max Havelaar" van Multatuli (E.
DOUWES DEKKER, zie aldaar). Zie ook
BADOEJ'S.
LEBAK DELING. Vrij groot weer in de
residentie Palembang, ten Z.O. van de hoofdstad.
LEBARAN, d. i. feestdag, zie GAR6BeG.
142BE. Aldus noemt men in sommige streken,
met name in de Soendalanden en bij de Minangkabauers en Atjehers (bij deze laatsten is de uitspraak van dit woord echter leube) iemand, die
zijn godsdienstplichten eenigszins getrouw in
acht neemt en dus meer work van den Islam
maakt dan de groote massa, ook al heeft hij geen
opzettelijke studio van dien godsdienst gemaakt.
Op West-Java is lobe tevens ambtstitel van den
dusgenaamden „dorpsgeestelijke".
LEBONG. Afdeeling in het noorden der residentie Benkoelen, met de hoofdplaats Moeara Arnan,
bestuurd door een assistant-resident en met een oppervlakte van 12.958 K.M 2, en een bevolking van
+ 84.000 zielen Zij bestaat uit de onderafdeelingen
Li:Thong, Redjang, Mokko-Mokko en Lois (zie aldaar). De onderafdeeling Lebong heeft een oppervlakte van 1661 K.M* en telt ± 11.000 in wooers.
Het landschap Lebong, dat het stroomgebied
van de Boven-Ketaoen bevat, is een golvend,
vruchtbaar hoogland, dat zich uitstrekt van den
G. Soblat in het N. tot de waterseheiding tusschen
K6taoen en Moesi in het Z. De vlakte wordt omsloten door twee zich bij den G. S6blat splitsende
bergketenen. Tusschen deze 0. on W. keten bevindt zich een alluviale vlakte, waarvan de grootste lengte 13 K.M., de grootste breedte 6 K.M.
bedraagt. In het Westen wordt deze vlakte begrensd. door den tweelingsvulkaan B6lirang Loemeet, terwijl lavastroomen en tuffen van den
Belirang haar in het Zuiden afsluiten.
Het klimaat is frisch en gezond op dit ± 500
M. hooge plateau; pasar Ma. Aman ligt op 326
M., het naburige mijnbouwetablissement Lebong Donok (van de Redjang Lebong Mij.) op
581 M. en de doesoen Tes op 565 M. hoogte boven
zee.
Lebong is de plaatselijke uitspraak van het
maleische woord Lobang, waarmede een mijn
bedoeld wordt.
Naast de oorspronkelijke bewoners (zie het
artikel LEBONGERS) komen in de afdeeling
voor: Korintjiers, vele Palembangers, en in het
handelscentrum Moeara Aman velerlei nationaliteiten. Van belang is het aantal Javanen en
Soendaneezen, welke hierheen als kolonisten
overgebracht zijn. Thans zijn er 3 Soendaneesche kampongs en 4 Javanen-nederzettingen.
Bovendien wonen er nog een 20 Javanen verspreid, zoodat het totaal aantal kolonisten 549
bedraagt.
Het hoofdmiddel van bestaan der inheemsche
bevolking is de landbouw, met name de rijsteultuur, die in hoofdzaak op irrigeerbare gronden
plaats vindt. Aanplantingen van Java- en robustakoffie slagen goed ; tabak wil er good
gedijen. Voor de overige gewassen, de goudvischteelt, alsmede voor de goudwinning enz. zie onder
BENKOELEN enz. De binnenlandsche handel,
die zijn opkomst dankt aan de mijnbouwindustrie
on in handen is van Chineesche, Padangsche
en Palembangsche handelaren, ondervond in den

laatsten tijd den invloed van de daarin heerschende malaise.
Van het grootste economische belang is het
voorkomen van goud, waardoor L6bong het
meest de aandacht trok. De Inlanders waren,
volgens hun overleveringen, reeds in de 13e eeuw
bekend met deze goudlagen. Tal van overblijfselen zijn nog aanwezig, welke crop wijzen, dat zij
niet alleen het goudhoudend zand on gruis uit
beken en rivieren waschten, maar dat zij ook de
oorspronkelijke afzettingen in exploitatie hebben genomen, al was dit op zeer primitieve wijze.
Eerst op het eind der 19e eeuw trek de goudrijkdom van L6bong door toeval de aandacht
van Europeanen.
De oudste der maatschappijen is de Mijn.
bouw Mij. R6djang Lebong, opgericht 10 Februari 1897. Verder werken hier: de Mij. K6taoen,
opgericht Augustus 1900; de Mij. Simau, opgericht in M
- ei 1901, Lebong Kandis, opgericht in
1909. Bij Gouvernementsbesluit van 2 Mei 1905
no.8werd o.m. een groot deelvan de Lebongstreek
voor het Gouvernement gereserveerd. De opsporingen aldaar leidden toen o. m. tot het vinden
van de mijnen L6bong Simpang, Tambang Sawah
en eenige afzettingen van minder beteekenis. In
1 . 915 werden door de Regeering golden beschikbaar gesteld ten behoove van do ontginning door
den laude van de goud velden in Benkoelen, met
name die to Lebong Simpang, Tambang Sawah
en Gedangilir, waar bij de exploratie ertsen ware
blootgelegd tot een totale hoeveelheid van 333000
ton, tot een geschatte waarde van 23 millioen
gulden.
Do voornaamste plaatsen zijn : Moeara Aman
(zie aldaar), Kepahiang (zie aldaar), Talang Leak
aan den grooten weg Benkoelen—Ma. Aman, met
eon drukke weekmarkt; Kota Donok, mode aan
dien weg, op de plaats waar de Ketaoen het
meer van Tes bereikt ; Tapoes, beoosten het meer
van Tes, op den linkeroever der boven-K6taoen,
vroegero standplaats van den controleur,
Semalako en Oedjoeng Tandjoeng.
LEBONGERS. De Lebongers zijn Maleiers, die
volgens hunne overleverin gen afstammen van een
radj a, die met vier raad slieden kwam uit Minangkabau en zich vestigde to Aman.
De L6bongers zijn krachtig gebouwd, welwillend en uiterst gastvrij ; verslaafdheid aan hanengevechten, dobbelen of amfioenschuiven komt
nog voor.
Zeden on gewoonten komen vrijwel overeen
met die van de overige Maleiers van MiddenSumatra. De huizen hebben hier niet de opwaarts gebogen dakpunten der Bovenlanden,
terwijl de dakbedekking bestaat uit roembiabladeren, of uit gespleten bamboo. De omwanding bestaat veelal uit boomschors, terwijl de
stijlen, waarop de nokbalk rust, dikwijls besneden
en met roode on witte figurers beschilderd zijn.
De vrouwen kleuren zich gewoonlijk do onderste
oogleden donkerblauw met een fijn. Arabisch
poeder, t j 61 a q, en dragen een aantal eigenaardige sieraden. Bij den arbeid is de gewone kleeding der vrouwen een bad j o e van boombast.
De mannen dragon het haar lang of zóó geschoren, dat aan elken slaap een lange lok blijft
hangen. De hoofddoek, i k a t-i k a t, was
vroeger meestal van boombast vervaardigd.
De omgang tusschen jongelieden is zeer vrij.
Bij alle feestelijke gelegenheden voeren zij geza-
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menlijk dansen (b s i n d j an g) uit, ieder
onder leiding van een ceremoniemeesteres of
-meester, radj a-g adis en radj a-b o edjang.
De godsdienst der 146bongers is de Mohammedaansche, hoewel nog vele overblijfselen van het
heidendom in de vereering van graven enz. zijn
aan to wijzen. De meeste mannen verstaan en
spreken Maleisch, doch de eigenlijke landstaal
is het R6djangsch, een dialect met stark geprononceerde neusklanken en vermengd met
vele Maleische woorden. Het schrift is het s at r a rèntjong of ingesneden schrift, dat
men schrijft op bamboelatten van 3 op 30 c.M.
RtNTJONG).
LEBONI. Zie CELEBES onder b. Midden Celebes.
LEDERSCHILDPAD. Zie onder SCHILDPADDEN.
LEDER - VISSCHEN. Zie CHIRURGIJN-VIS.
SCHEN.
LEDERWERK. Voor het Inlandsch lederwerk,
zie de groote Encyclopzedie van N. I.
LEDGER (CHARLES). Geb. 4 Alaart 1818
to Londen. vooral bekend door de overbrenging
der kina. Zijn trouwe Indiaansche dienaar Manuel Incra Mamani leerde aan Ledger de zeldzame rojo-(roodgele)kina in het stroomgebied
der Rio Mamore, Noordoostelijk van Caupolican
in Bolivia, kennen; een in 1851 to La Paz geanalyseerd bastmonster dozer soort leverde het buitengewoon hoog gehalte van 16 proc. sulfas
chinini. Toen later de kina-cultuur in Azie aan de
orde kwam, wist Ledger van Australia uit de inzameling van rojo-zaad door Manuel to verzekeren. In 1865 geraakte het Nederlandsch gouvernement door een aanbieding van Ledger's
broader to Londen in het bezit van eon gedeelte van het kostbare rojo-zaad, tegen een
voorloopige betaling van f 400. Uit dit zaad is de
Ledgerkina (Cinchona Ledgeriana Moons) gewonnen, die thans den grooten rijkdom onzer
Indische plantsoenen uitmaakt. Men zie dienaangaande 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 Argontinie; in 1880 vroeg en ontving hij wegens zijn
armoede eon' geschenk (/ 1200) van de Ned. regeering, die destijds reeds aan de Ledger-kina
schatten verdiende. In 1897 is op veler aandrang
hem een jaargeld toegekend van f 1200. Hij
overleed to Peterham in Nieuw Zuid-Wales op
20 Mei 1905.
LEEMANS (Dr. CONRADUS) werd in 1809
geboren en overleed in 1893; bekend Nederl.
archeoloog, ontleent zijn beteekenis voor Ned.Indie aan zijn monografie over „Borg-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. O. Wilsen vervaardigde teekeningen van dat monument.
LEENINGEN. Over leeningen ten laste van
Ned. India in het tijdvak voor dat der batige sloten zie men het artikel BIJDRAGE en het aldaar
genoemde work van Dr. E. B. Kielstra, „De Financier van Ned. Indio"; voor latere leeningen
zie BEGROOTING VAN NED. - INDIE; voor
geldleeningen ten taste van gewesten en gedeelten van gewesten zie DECENTRALISATIE.
LEEUWERIK. De in den Archipel voorkomen-
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de leeuwerikken behooren tot het genus Mirafra.
Op Java, Bali en Borneo leeft M. javanica, eeniets
op onze soort gelijkende, doch kleinere vorm,
welker onderdeelen ongevlekt zijn en die op Java
bekend is als Brandjangan. Op Flores komt een
voor.
kleine donkere vorm, M. parva,
LEGEN. Zie PALMWIJN.
LEGER. Legercotnmando.Aan het hoofd van het
Leger staat, rechtstreeks onder den GouverneurGeneraal, die volgens art. 42 van het Regeeringsreglement opperbevelhebber van de landmacht is, een luitenant-generaal, met den titel
van Commandant van het Leger on chef van
het Departement van Oorlog. De legercommandant wordt, op voordracht van den Minister van Kolonien, door den Koning benoemd.
Samenstelling. Volgens Kon. besluit in Ind. Stb.
1915 No. 404, zooalo dat sedert wederom is
gewijzigd, laatst bij K.B. v. 10 Oct. 1916 No.
19, (Ind. St. 1917: 404) oinvat het Leger den
staf van den Gouverneur Generaal, het Departement van Oorlog, den generalen staf, den
gewestelijken staf, den plaatselijken staf,de infanterie, de cavalerie, de artillerie, de genie, de intendance, de militaire administratie, den militairen
geneeskundigen dienst, den topographischen
dienst, den trein, het korps ambtenaren, het korps
militaire schrijvers, het korps stafmuzikanten, de
militaire school, de hoefsmidschool, het remonte-depot, de permanente militaire spoorweg
commissie en de militaire arrest- en provoosthuizen.
Vermeld zij dat op do begrooting voor
1912 gelden werden toegestaan voor de overbrenging van het Dep. van Oorlog van Weltevreden naar Bandoeng, met welke geleidelijke
overbrenging medio 1914 een begin is gemaak•
en die in 1917 was voltooid; thans zijn alleen nog
het hoofdbureau van den geneeskundigen dienst
en dat van den topografischen dienst to Weltevreden gevestigd.
Generale Staf. Hiertoe behooren, behalve de
officieren van het hoofdbureau van dien staf,
de kapiteins bij de gewestelijke staven in elk
der 4 mil. afdeelingen op Java, ter Sumatra's
Westkust en in Atjeh on Onderhoorigheden
en verder (tijdelijk) een officier belast met de
bestudeering van legeraangelegenheden in Japan
on China:
Gewestelijke Staf. Hiertoe behooren, behalve
eenige offic. v. d. gen. staf de command anten
van de vier militaire afd. op Java, tevens
brigade-commandanten, de kolonels, mil. commandanten ter Sumatra's W.-kust en van Atjeh
en Onderh. en 8 kapiteins of luitenants.
Plaatselijke Staf. Daze bestaat uit 6 luit.kolonels, plaatselijke commandanten to Batavia,
Meester-Cornelis, Tjimahi, Magelang, Soerabaja
en Koeta-Radja en voorts uit 9 kapiteins- of
luitenants-plaatselijke adjudanten.
Infanterie. Blijkens het Kon. besluit in Ind.
No. 404, behooren tot dit
Stb. 1915,
wapen, behalve de staf : de veldbataljons, de
mitrailleurcompagnieen, de afdeeling ordonnans-wielrijders, het korps marechaussee, de
garnizoensinfanterie, de subsistentenkaders, do
depotbataljons, de kaderscholen en het strafdetachement.

Bewapening: karabijn en sabel.
cavalerie.
Standplaatsen der cavalerie zijn Malang,
Tjimahi, Soerakarta en Djokjakarta, tijdelijk
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Willem I (in de toekomst Bandoeng), het
depot-eskadron to Salatiga (gaat over naar
de Bandoengsche hoogvlakte). Vredessterkte in
totaal: 34 officieren, 588 Eur. en 421 Inl. minderen, benevens 906 paarden. Een reorganisatie
der cavalerie kwam in 1918 tot stand, het wapen
bestaat thans uit : den staf, het commandement
der cavalerie (te Salatiga), 6 veldeskadrons (elk
drie pelotons), het peloton ordonnansen, het
depot-eskadron en de kaderschool ; een der veldeskadrons kreeg de bestemming van lijfwachtcavalerie (zie LLTFWACHTEN DRAGONDERS).Voor aanvulling paarden, zie RE -MONTE.
Artillerie bestaat, behalve uit den staf van
het wapen, uit de artillerietroepen en den dienst
van het materieel der artillerie en van de artilleriewerkplaatsen. Tot het hoofdbureau der artillerie
(Me Afdeeling van het Dep. van Oorlog) behoort
ook de commissie van proefneming.
Do artillerietroepen bestaan uit
do bereden artillerie en de vesting-artillerie.
B e r e d e n-A r t i l l e r i e. De vredessterkte
van een veldbatterij bedraagt : 4 officieren, 67
Eur.- en 85 Inl. mindere militairen en 86 paarden.
Een afdeeling veld-artillerie is gelegerd to Batavia, de andere te Tjimahi. Een reorganisatie der
bergartillerie wacht op invoering van snelvuurgeschut bij dat wapenonderdeel. De bergartillerie
is voorloopig nog saamgesteld nit : een afdeeling
van 2 batterijen to Banjoe Biroe en twee zelfstandige batterijen, onderscheidenlijk to Malang
en to Salatiga. De vredessterkte van een bergbatterij bedraagt: 4 (of 5) officieren, 64 (of 87)
Eur.- on 62 (of 84) Inl. mindere militairen on
47 (of 64) paarden.
Bij het uitbreken van den grooten Eur. oorlog in 1914 werden de oude bergvuurmonden
buiten gebruik gesteld en de batterijen bewapend met moor moderne 7 c.M. kanonnen,
die vroeger als proefberggeschut naar Indio
waren gezonden, doch, daar zij als zoodanig
niet geheel hadden voldaan, sedert bij de vesting-artillerie waren ingedeeld.
De Eur. kanonniers der bereden-artillerie
zijn bewapend met karabijn, het overige personeel is voorzien van pistool M. 11.
Vesting - artillerie,. De vesting-artillerie telde in
1915 in totaal 10 compagnieen, waarvan 1 bataljon to Batavia. De vredessterkte van het
bataljon vesting-artillerie bedraagt 25 officieren,
410 Eur.- en 267 Inl. mindere militairen, terwijl
de overige 6 compagnieen te zamen tellen : 25
officieren, 415 Eur.- en 248 Inl. mindere militairen.
De Eur. kanonniers der vesting-artillerie
zijn bewapend met de karabijn, de overige
militairen van dit wapenonderdeel met het
pistool M. 11. Het aantal soorten van vuurmonden der vesting-artillerie bedroeg in 1915 19.
Tot de Artilleriewerkplaatsen behooren ook
de Artillerieeonstructiewinkel (zie het desbetreffende artikel), de Pyrotechnisehe werkplaats,
de geweermakersschool en de geweermakerswerkplaatsen.
Genie. Samengesteld uit den staf van het
wapen en de genietroepen. Tot den staf behooren, behalve bet hoofdbureau, (IVe Afdeeling
van het Dep. van Oorlog), het personeel van
den gewestelijken en plaatselijken geniedienst,
de magazijnmeesters, conducteurs, architecten, opzichters en militaire onderopzichters en

teekenaars, zoomede het korps geniewerklieden.
Standplaatsen van de gewestelijke eerstaanwezend-genieofficieren : Batavia, Bandoeng, Magelang, Soerabaja, Padang, Koeta-Radja, Makasser
(tijdelijk) en Amboina.
Het Korps Genietroepen bestaat uit 3 veldcompagnies. een spoorweg- en telegraafcomp.
en een depotcomp. De vredessterkte van een
veldcompagnie bedraagt 4 officieren, 62 Eur.en 108 Inl. mindere militairen, die der spoorwegen telegraafcompagnie : 5 officieren, 2 man administratief kader, 24 Eur. spoorwegwerkers, 56
Eur. telegrafisten en 24 Eur. radio-telegrafisten.
Het corps genie werklieden is, naar de behoeften van de geniewerken, in kleine detachementen over geheel Indio verspreid.
Intendance en Militaire Administratie. Voor
bet intendance-beheer is Indic verdeeld in 9
gewestelijke-intendantschappen, elk onder een
hoofdofficier of kapitein gewestelijk-intendant.
Standplaatsen : Batavia, Magelang, 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, de conducteurs en de kleer- en schoenmakers. De militaire bakkerij to Tjimahi bestaat reeds sedert
1904, doch word eerst in 1911 in de legerformatie opgenom,en.
Tot de intendance behoort ook -het burgerlijk personeel van het grasland to Tjimahi.
Het dienstvak der Militaire Administratie
staat onder een luitenant-kolonel-kwartiermeester, inspecteur, en omvat, behalve het
hoofdbureau (Ve Afdeeling Dep. van Oorlog), den gewestelijken dienst en den dienst
bij de korpsen, garnizoenen en ziekeninrichtingen. De gewestelijke dienst omvat 9 inspectie-afdeelingen, waarvan 1 onder een majoor-,
elk der overige onder een kapitein-kwartiermeester. De dienst bij de korpsen, garnizoenen en
ziekeninrichtingen wordt uitgeoefend door subalterne officieren.
Militaire Geneeskundige Dienst. De militaire
geneeskundige dienst omvat de korpsen officieren
van gezondheid, militaire apothekers, apothekersassistenten en militaire paardenartsen, benevens
het personeel van den hospitaaldienst. Van do
officieren van gezondheid zijn, behalve de inspeeteur, 1 hoofdofficier en 2 subalterne officieren te work gesteld op het hoofdbureau (VIe
Afdeeling Dep. van Oorlog), terwijl de overigen
(20 hoofd- on 154 subalterne officieren) zijn ingedeeld bij den gewestelijken- en plaatselijken •
geneeskundigen dienst. Het korps militaire apothekers tell, na de reorganisaties van dat korps
in 1913 en 1917 : 1 kolonel-apotheker, 2 dirigeerend apothekers le of 2o klasse (luitenantkolonel of majoor), en 21 subalterne officieren ;
het korps militaire apothekers-assistenten : 6
onderluitenants on 20 assistenten le, 2e of
3e klasse, en het korps militaire paarden-artsen dirigcerend paardenarts (luitenant-kolonel of majoor) met den titel van „inspecteurpaardenarts" on 9 subalterne officieren (kapiteins, le en 2e luitenants). Tot den militairen geneeskundigen dienst behooren ook de
magazijnen van geneesmiddelen to Weltevreden
en to Bandoeng, zoomede het in 1917 (Ind.
Stb. no. 389) in do legerformatie opgenomen
Centraal Militair Geneeskundig Laboratoriuin
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te Weltevreden. Het personeel van den hospitaaldienst, ingedeeld bij de verschillende
hospitalen en ziekenzalen, bestaat uit adjudant-onderofficieren-, sergeant-majoorsen
en
sergeanten-ziekenopzichters, korporaalssoldaten ziekenverpleger en, sedert 1914 (Kon.
besluit in Ind. Stb. no. 337), ook uit inl. hospitaalsoldaten le en 2e klasse; bij de groote
hospitalen zijn mede verpleegsters to werk gesteld.
Topographische Dien8t. Zie: TOPOGRAPHISCHE DIENST
Ingevolge het Kon. besluit in Ind. Stb. 1913 no.
389 bestaat de gereorganiseerde trein in vredestijd uit den staf, 2 compagnieen en een detachement, met een totale sterkte van 10 offiren, 60 Eur.- en 279 Inl. mindere militairen,
62 rij- en 375 troepenpaarden. De tompagnieen zijn onderscheidenlijk gelegerd to Meester-Cornelis — c. q. met detachementen to
Tjimahi en Batoedjadjar — en te Willem I
— c. q. met detachementen to Salatiga en Magelang ; hetdetachement is in garnizoen to Malang.
Korps Ambtenaren; hiertoe behooren 2 ingenieurs van den Topographischen dienst, 1
referendaris, 1 stamboekbeheerder, 1 archivaris, 1 bibliothecaris, 1 chef van het bureau
inlichtingen, 1 directeur van de krijgsgeschiedkundige afdeeling van den gen. staf, 1 beheerder
van het grasland to Tjimahi en 42 commiezen,
do laatsten alien werkzaam bij het Dep. van,
Oorlog; bovendien, sedert 1913, 15 magazijnmeesters, waarvan 1 hoofd-magazijnm,eester.
Korps militaire schrijvers,
telt thans (1917)
25 adjudant-onderofficieren, 69 sergeant-majc,, ors, 199 sergeanten en 246 korporaals of
soldaten.
Het Korps stafmuzikanten ligt in garnizoen
te Weltevreden.
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 to Salatiga en staat onder toezicht van den inspecteur der cavalerie.
Remonte-Depot. Zie REMONTE.
Nog niet in de legerformatie opgenomen
is de proef-vliegafdeeling, die bij G. B. van 30
Mei 1914 no.39 bij wijze van tijdelijken maatregel werd opgericht. Zie LUCHTVAART.
Zie verder : BRONBEEK, G•NEESKUNDIGE DIENST (MILITAIRE), LIJFWAOHTEN-DRAGONDERS, MAREOHAUSSEE, ONDERWIJS (MILITAIR), RESERVE (KOLONIALE), VERDEDIGINGSSTELSEL VAN
TED.-INDIn, WERFDEPOT (KOLONIAAL).
Het grootste gedeelte (j 2/9 ) van het Indische
leger heeft altijd bestaan uit militairen van inheeraschen landaard; het hoofdbestanddeel van
het Inlandsche element vormen de Javanen en
Soendaneezen, het beste — het meest gevechtswaardige — de Amboineezen. Zie AMBOINEEZEN. De overige inheemsche militairen worden
met betrekking tot de werving onderscheiden in
Javanen, Soendaneezen, Madoereezen, Boegineezen en Maleiers; onder de laatsten zijn begrepen al de inlanders, die niet tot een der overige, hiervoren genoernde, categorieen behooren,
als Timoreezen, Niassers enz.
Ult. 1916 had het Ind. leger een sterkte van
1310 officieren. benevens 8535 Europeesche, 9495
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Amboineesche on 20781 andere Inlandsche onderofficieren on minderen.
LEGER DES HEMS. In 1894 begon het Leger
des Roils zijn arbeid opJava, die zich sedert heeft
uitgebreid tot Celebes en Sumatra. Het Hoofdkwartier is gevestigd to Bandoeng. Vandaar gaat
de geheele leiding van het werk uit, als b.v. de
keuze der posten,de plaatsing enoverplaats ng der
officieren enz. Doze laatsten, thans ruim 200
in getal onder wie zoowel mannen als vrouwen,
worden steeds paarsgewijze uitgezonden; zijn ze
gehuwd, dan gaat natuurlijk een echtpaar samen
uit, hun werkwjze is als die in de WesterAhe
landen. Zij leven op hoogst eenvoudige wijze,
zooveel mogelijk geheel als inlanders. Als vrucht
van zijn arbeid heeft het Leger des Hells thans
honderden Indische heilsoldaten en vele Inlandsche officieren (Javanen, Amboineezen, Monad oneezen enz.). In 1917 is in Bandoeng een Kweekschool voor Inlandsche Officieren van het Leger
des Hells geopend.
Behalve bij den eigenlijken zending s-ar b e id
onder de inlandsche bevolking werkt het leger
door maatschappelijken arbeid on bij de leprozenverpleging. Zie KOLONISATIE.
LEGETAN (JAv.). Zie SPILANTHES.
LEGIOEN VAN MANGKOE NEGARA. Het
legioen, dat, zoo lang het niet geraobiliseerd is, onder het toezicht van den Resident van
Soerakarta staat, was tot voor kort samengesteld
uit den staf, een bataljon Infanterie en V, eskadron Cavalerie ; deze ruiterij werd echter bij Gouv.
besluit van 24 Aug. 1916 no 32 met ingang van
1 Sept. d. a. v. opgeheven ; Commandant van
het legioen is het hoofd van het Mangkoe Negarhsche huis met den rang van Luitenant-Kolonel of Kolonel.
LEGOENDI. I. De Logoendigroep, behoorende
tot de onderafdeeling relokbetong der residentie
Larapongsche Districten, is gelegen in straat
Soenda, aan den W. ingang van de Lampongbaai; de doorvaart tusschen deze eilanden on den
vasten wal hoot straat Logoendi.
II. Aan de Zuidkust van het eiland Nias (residentie Tapanoeli) vindt men de baai van Lagoendi of Loeaha goendi, waar in 1856 een redoute werd opgericht, die echter later verlaten is.
LEGOENDI, LAGOENDI (MAL., JAV., SOEND.).
Zie VITEX TRIPOLIA.
LEGUAAN. Europeesch-Indische naam, ten
onrechte gebruikelijk voor 0. I. soorten van het
hagedissen-geslacht Varanus (zie onder VARA.
NIDAE; Waranen) of MAL. BIJAWAK (zie aldaar).
LEIKOR. Zie LAKOR.
LEITIMOR. Zuidelijk schiereiland van hot
eiland Ambon (zie aldaar).
LEJOR (s0END.). Zie LUFFA AOUTANGULA.
LELES. District met gelijknamige hoofdplaats
van de controle-afdeeling regentschap en afdeeling Garoet van de Preanger-regentschappen.
De hoogvlakte van Leles, in dit district, is bekend om haar natuurschoon.
LEMATANG. Belangrijke rechterzijrivier der
Moesi (zie SUMATRA R i vie r e n).
LEMATANG ILIR. Onderafdeeling der afdeeling Palembangsche bovenlanden, met de hoofdplaats Moeara Enim, aan de samenvloeiing van
de Enim en de Lem.atang, standplaats van den
controleur. Zij beslaat een oppervlakte van 4621
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K.M2, heeft een bevolking van ruim. 63.000 zielen, w.o. een 20 tal Europeanen en een 460 tal
Vreemde Oosterlingen en omvat het stroomgebied der Beneden-(Ilir)-Lematang, en het geheele
stroomgebied der Enim (zie bij MOESI).
De voornaamste bron van inkomsten voor de
Inlandsche bevolking is naast de winning van
de dagelijksche levensbehoeften, het verzamelen
van boschproducten : rotan, damar, was en hout ;
van belang is voorts de teelt van katoen. Sinds
1915 worden de langs do Enim liggende kolenlagen door het Gouvernement ontgonnen; ook
de kolenvelden aan de Lematang worden thans
door Gouvernementsmijningenieurs geexploiteerd. Voor petroleum zie PALEMBANG.
De voornaamste plaatsen zijn : Moeara Enim
(zie aldaar), Poelau Panggoeng op 818 M. hoogte,
Padjar Boelan. (1549 inw.) en Kota Agoeng
(1173 inw.), alle op de Semendo hoogvlakte gelegen, Tandjoeng Agoeng, Darmo, en Karangradja op den rechteroever der Enim, Oedja*
Mas, Penanggiran, Goenoeng megang, Tanahabang en Soengei Rotan, alle op den rechteroever
der Lematang gelegen.
LEMATANG OELOE. Onderafdeeling der afdeeling Palembangsche bovenlanden, met de
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 Europeanon, en ± 300 Vreemde Oosterlingen on omvat
het stroomgebied der Boven-(0eloe)-Lematang,
(Zie MOESI).
Er heerscht weinig welvaart in deze onderafdeeling; in de jaren 1911 t/m. 13 werd er gemiddeld
jaarlijks geproduceerd, 40 pikoels koffie; de
katoenproductie, die in 1911 nog 13.700 pikoels
bedroeg, lisp terug tot 2.400 pikoels in 1914. Ook
in deze onderafdeeling wordt petroleum, gevonden. In de onderafdeeling worden belangrijke
Hindoe-oudheden gevonden. Zie T. Bat. Gen.
XIX, bl. 1.
LEMBANG.Plaats in dePreanger-Regentschappen, vroeger hoofdplaats van het district 0edjoeng-Broengkoelon, thans onderdistrict van
het district Bandoeng, gelegen op de Z. helling
van den Tangkoeban Prahoe en bekend door
het verblijf van Junghuhn, die er in 1855 zijn
woonplaats vestigde, waardoor zij het centrum
der kina-cultuur werd, die er ook in een prooftuin werd gedreven. Junghuhn overleed er in
1864; op zijn graf is een witte zuil met opschrift
opgericht. Door haar hooge ligging (ruim. 1200
M.) en haar gezond klimaat is deze plaats in
de laatste jaren een herstellingsoord voor zieken
ge warden.
LEMONGAN. Zie LAMONGAN.
LEMPOEJANG (MAL., JAV., SOEND.). Zie
ZINGIBER ZERUMBET.
LENGGOENDI (rcAL.). Zie VITEX TRIPOLIA
LENGKENG (mAL.). Zie NEPHELIUM.
LENGKONG. District van de contrOle-afdeeliqg Kertosono, afdeeling en regentschap
bek, residentie Kediri. Bij de warme zoutbronnen
Banjoe Oemboel wordt een beschreven steen gevonden, waarvan de transcriptie is opgenomen
in Verh. Bat. Gen. 60 (1913) p. 248-250.
LENTINUS. Zie OEBI RADJA.
LENTJI (BATAV. MAL.). Zie NEPHELIUM.
Een voor het grootste deel vlak en
dicht begroeid eiland, gelegen in de Macclesfieldstraat, een der Gasparstraten, dicht bij den Z.0.-

hook van het eiland Banka. Het wordt vooral
bewoond door Orang laoet of Orang Sekah (zie
aldaar).
LEPAR (ORANG). Zie ORANG SEKAH.
LEPELAAR. Zie IBIS.
LEPELSLANG. Zie BRILSLANG.
LEPRA(MELAATSCHHEID).Een zeerslepend
verloopende ziekte, veroorzaakt door een specifiek mikro-organisms, dat in 1871 door Armauer
Hansen werd ontdekt, door hem bacillus leprae
werd genoemd en in 1879 door A. Neisser nauwkeuriger werd bestudeerd. Ondanks de vele daaromtrent bestaande mededeelingen is het nog aan
niemand met zekerheid gelukt dezen bacillus
leprae in kunstmatige voedingsstoffen to kweeken. In onze kolonien komt lepra veelvuldig en
nagenoeg overal voor.
De beide hoofdvormen, waaronder de lepra
voorkomt, zijn de zoogen. Knobbellepra (lepra
tuberosa) en de zenuwlepra (lepra nervosa),
die, omdat zij gepaard gaat met vlekken en
gevoellooze plekken, ook wel lepra maculoanaesthetica genoemd wordt. Uit de combinatie
der beide vormen ontstaat de gemengde lepra
(lepra mixta), bij welke zoowel knobbels als
vlekken en gevoellooze plekken worden aangetroffen. Reeds in de 17de eeuw had de Ind. Regeering het beginsel van verplichte aangifte on
verplichte afzondering der lijders aangenomen,
on de afzondering word strong doorgevoerd ; zon
derling genoeg heeft de Ind.Reg. later dit beginsel
niet toegepast. Men is onwillekeurig geneigd
to gelooven, dat, ware het stelsel van strange afzondering niet verlaten, om plaats to maken
voor de mooning, dat het besmettingsgevaar
bij lepra niet bizonder groot is, de ziekte iii
onze kolonien nooit de uitbreiding zou hebben
gekregen, die zij er thans heeft.
De thans in Ned.-India bestaande leprozengestichten zijn : Semaroeng to Soerabaja, gestichten to Lagoeboti on Sitoemba (Tapanoeli),
leprozenkolonie op 't oil. Po Amat (Atjeh), asyl
op 't oil. Salor bij Madoera, kolonie Donoredjo
(Semarang), leproserie op 't 61. Si Kakap (Riouw)
on de leprainrichtingen onder beheer van het
Leger des Hails.
LETIGROEP (LETI-EILANDEN). Groep van
eilanden in de Banda-zee, deal uitmakende van
de zoogenaamde Zuidwester-eilanden, gelegen
tusschen 127' 30' on 128° 30' O.L. on 8° 5' en
8° 20' Z.B., bestaande uit de eilanden Leti,
Moa on Lakor, on behoorende tot de onderafdeeling WV tar der afdeeling Zuid-Timor en Eilanden
(residentie Timor en Ond). Leti en Moa doen
zich voor als een aaneenschakeling van niet
zeer hooge, ontwoude heuvels, rijzen steil uit
zee op, hebben slechts weinig strand en worden
om,geven door naakte, hooge rotsen. Lakor is
vlak. De vruchtbaarheid van den bodem is
goring.
De handel is onbeduidend, daar de eilanden
zoo weinig hulpbronnen bezitten ; alleen Leti
is belangrijk door een niet onbeduidenden veestapel, waarvan uitvoer plaats heeft naar Koepang. Het eiland wordt eons in de maand door
de booten der Paketvaart-maatschappij aangedaan. Zie voor verdere bijzonderheden en de
literatuur op de namen der eilanden.
De inheemsche bevolking staat nog op
lagen trap van beschaving; toch beginnen onder
den invloed der zending on van het Europeeseh
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bestuur zachtere zeden op de eilanden to
heersohen en laat de bevolking het dragon van
wapenen na. Haar eeredienst bestaat, evenals
op de Tanimbar, Timorlaut-, Babar- en SiSrnaatagroepen, uit de vereering van de zon
(Oepoe-lera, hoer zon), als hoogste godheid,
tevens als het mannelijk beginsel, dat de aarde
bevruoht, waartoe hij eons in het jaar nederdaalt. Van de afgestorvenen worden beeldjes
vervaardigd, die op den zolder bewaard worden
en waarin de zielen (nitoe), na het brengen
van offers, tijdelijk verblijf nemen.
De bevolking is overal in scherp afgescheiden
standen verdeeld : de mama of aanzienlijken,
de pore (boor) on de derde stand, die met den
naam van stam wordt aangeduid on waartoe
de afstamnaelingen der vroegere slaven (ate)
thans ook gerekend worden. De manna's waren vroeger de eenige grondbezitters; de pore's
zijn leenmannen, die in den loop der tijden vrij
warden.
LETI (LETTI). Dit eiland, tot de Zuidwestereilanden en rower in het bijzonder tot de Letigroep (Zie aldaar) behoorende, groot 141 is
eon heuvelland uit een aaneenschakeling van koepelvormige heuvels bestaande en omgeven door
een strook terrasland van 8 tot 20 M. hoogte, waarvan de ondergrond grootendeels uit rifkalk beFtaat en dat op de meeste plaatsen zeewaarts
met een steilen rand eindigt. Tengevolge van
den geringen regenval is Leti over het algemeen
zeer dor; soma gaat een jaar voorbij zonder dat er
eon droppel regen valt. De bewoners verhuizen
veelal tijdelijk naar het naburige Moa. Toch
wordt overal tusschen de steenachtige, met gras
bewassen heuvels, waar maar een weinig teelaarde gevonden wordt, door de bevolking djagoeng,
katjang, ook wel roode rijst en katoen geplant;
lontarpalmen en klapperbooraen leveren ook
voedsel aan de bevolking. De veestapel is van
veel belang; aan de Z.zijde van het eiland worden de beste weiden gevonden. De bevolking
(waarover zie LETIGROEP) werd in 1888 op
7500 zielen geraamd, van welke bijna 800 Christenon. Thans maken de Christenen de helft der
bevolking uit.
LETTERSCHRIFT. Het schrift, waarvan de
volken van den Indischen Archipel zich bedienen,
heeft drieerlei oorsprong. Sommige volken bezitten of bezaten eenmaal een alphabet, dat uit
een Indische schriftsoort zich ontwikkeld heeft
en voor de behoeften van hun taaleigen pasklaar
is gemaakt ; andere bedienen zich van het Arabische alphabet, met eenige wijzigingen ; bij
nog andere volken is het Latijnsche schrift
door de Europeanen ingevoerd. Al de alphabetten van Indischen oorsprong in den Archipel kan
men verdeelen in de volgende hoofdgroepen: 1.
de Javaansch-Baiineesche groep, omvattende het
Javaansche en het Balineesche schrift; het eerste
wordt gebruikt voor Javaansch, Soendaneesch en
Madoereesch; het tweede voor Balineesch en
Sftsaksch; 2. het Bataksche schrift, dat met geringe onderlinge verschillen voor de onderscheiden Bataksche dialekten gebruikt wordt; 3. de
Redjangsch-Lampongsche groep, waarmede het
zg. Rentjong (Zie aldaar), dat in enkele streken
van Midden-Sumatra in zwang is om Maleisch
te schrijven, groote overeenkomst heeft; 4. het
schrift der Makassaren, Boegineezen, Endehers
en Bimaneezen; 5 de Philippijnsche groep van
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alphabetten, waarvan de inboorlingen zich eertijds bedienden voor het Tagdlog, Bisaya, Iloko,
Pampanga, Pangasinan, Bikol, doch die thans in
onbruik geraakt zijn on vervangen door het Latijnsche alphabet; alleen bij de Mangianen op
Mindoro on bij de bewoners van het eiland Palawan is het oude schrift nog in sere. Al de genoemde groepen hebben met elkaar gem.een dat ze
van Indischen oorsprong zijn; niet alleen zijn de
karakters ontstaan uit Indische letterteekens,
maar ook het schrijfstelsel is op Indische leest
geschoeid.
Het Arabische schrift heeft zijn intocht gedaan
in den Archipel met de invoering van den Islam.
Het wordt gebruikt voor het Maleisch, AtjOhsch
on Ternataansch. Enkele in daze talon voorkomende klanken,die aan het Arabisch vreemd zijn,
worden aangeduid door diacritische teekens ; in
het Ternabaansch worden regelmatig de klinkerteekens bijgeschreven. Dit geschiedt ook
in het zoogenaamde Pegon, d.i. Javaansch en
Soendaneesch, geschreven met Arabische karakters.
Het Latijnsche schrift is sedert het laatst der
16e eeuw in gebruik gekomen op de Philippijnen.
In de Nederlandsche bezittingen is het ingevoerd
voor alle inlandsche talon, welke nog geen letterschrift bezaten ; dus voor het Dajaksch, Sangirsch, de talon der Minahasa, het Boeroesch,
Soem.basch, Sawoeneesch, Rotineesch, Galelareesch, Sikkasch, Mafoorsch, Niasch, enz. Buitendien wordt voor den druk van Maleisehe,
Soendaneesche on Javaansche teksten, leerboeken on nieuwsbladen veelvuldig en in toene monde mate het Latijnsehe schrift gebruikt,
zoowel in Singapore als in Ned.-India.
LETTI. Zie LETI.
LEUCAENA GLAUCA Bth., fam. Leguminosae- 111 imoseae.
Pete selong, Pete tjina,
(BATAV. MAL. ), ligmlandingan Lage
boom of heester, met witte bloemen in gesteelde hoofdjes en dubbel gevinde bladeren,
vermoedelijk afkomstig uit trop. Amerika, doch
in Ned.-India reeds lang gekweekt om de
eetbare peulen. Tegenwoordig algemeen bekend
als schaduwboom, vooral in koffietuinen. Het
harde hout wordt gebruikt, o.a. voor rijtuigboomen.
LEUNTJA (soEND.). Zie LYCOPERSIOUM.
LEVERANTIEN (VERPLICHTE). Zie CONTINGENTEN.
LEVYSSOHN NORMAN (MR.HENRY DAVID).
Gob. 1836, promoveerde te Leiden 1857 in de
beide rechten en werd in 1869, na verschillende
rangen bij den bureaudienst to hebben doorloopen, tot Directeur van Binnenl. Best. benoemd.
Bij besluit van 4 Maart 1873 tot Algemeen Secretaris benoemd, ontving hij in het volgend jaar
de opdracht om eon plaatselijk onderzoek
op Java on Madoera in to stellen naar de
working der agrarische verordeningen; de reeds
voor een deel volbrachte reis werd echter
gestaakt op telegrafisch bevel van het Opperbestuur, dat de talrijke conversion van communaal in individueel grondbezit, welke in de,
bezochtsrknmijbadwerkelijkheid plaats grepen, aan zekere pressie
van den Algemeenen Secretaris en andere
ambtenaren toeschreef. In 1877 werd Levyssohn
Norman tot lid van den Raad van Indict benoemd, een tweede benoeming tot die betrek-
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king volgde 1880, nadat hij in 1878 om gezondheidsredenen. India verlaten had. Slechts betrekkelijk korten tijd bekleedde hij opnieuw die
betrekking; op 14 Febr. 1884 verkreeg hij op
verzoek eervol ontslag en vertrok hij weder
naar Nederland, waar hij in Maart 1888
tot lid der Tweede Kamer to Rotterdam
gekozen ward. Overl. 1892.
14110' (ALL). Diep, diepte, baai, reede. Vaak
een bestanddeel van plaatsnamen, zooals in
LhO' BoebOn LW' Seumawe enz.
LHO' BOEBON. Zie BOEBON.
LILO' NGA. Standplaats van den controleur
eener gelijknamige onderafdeeling der afdeeling Groot-Atjeh.
De Atjehsche bevolking telde eind 1914:
27.400 zielen w. o. 8802 geregistreerde mannen;
verder woonden er 101 andere Inlanders, 116
Chineezen en 6 Europeanen, totaal 27.623
inwoners.
Behalve een Gouvernements-Inlandsche school
2e klasse to LhEic" Nga worden er verspreid vele
volksscholen aangetroffen, waarover toezicht
wordt uitgeoefend door een Inlandsch yolksschoolopziener. De onderafdeelingshoofdplaats
heeft een zacht en aangenaam klimaat, waarom
er in 1901 een militair gezondheidsetablissement
word gesticht. In do gansche onderafdeeling
heeft de klappercultuur in de laatste jaren
groote uitbreiding gekregen, zoo wel vanwege
de bevolking als op erfpachtsperceelen.
LETO' SEUMAWE, vulgo Telok. Hoofdplaats
van de gelijknamige onderafdeeling der afdeelin g Noordkust van Atjeh, en standplaats van den
Assistent-Resident, die chef is zoo van afdeeling als onderafdeeling, en in het bestuur wordt
bijgestaan door eon civiel gezaghebber. LW Seunaawe heet ook een zelfbesturend landschap
met 1087 geregistreerde mannen in evengezegde
onderafdeeling.
Het landschap is vlak en laag, de bodem za,ndig en onvruchtbaar. De landbouw brengt bier
dan ook geen welvaart, mar wel de handel
en de visscherij. De Ned. Handelm.aatschappij
heeft to Aron Toed job een kantoor, terwijl
ook de Atjeh Handelmaatschappij er een etablissem.ent heeft. PoesOng is thans een wels-arende wijk met veel Chineesche en Atjehsche
han.delaren.
LHO' SOEKON. Standplaats van den Controleur eener mode Soekon geheeten onderafdeeling van de afdeeling Noordkust van

Atjeh.

LHONG. De IV Moekims Lhong: Lhong, Gle
Broee, Blang Me, Kroeeng Kala, maken uit de
Zuidelijkste der tot de onderafdeeling Lhos Nga,
afdeeling Groot-Atjeh, gerekende „Zuidelijke
Nederzettingen". Het landschap is geheel in
cultuur gebracht : het vlakke land is overdekt
met rijstvelden, die weer opbrengen dan de
bevolking verteert, zoodat rijstuitvoer plaats
heeft; in het gebergte worden koffie en peper
geplant. In de latere jaren wordt ook veel werk
gemaakt van de klapperteelt. Vruchten en sirih
worden nog al uitgevoerd. Het klimaat van
Lhong heeft geen goeden naam. Er heerscht in
den regentijd vooral veel malaria.
LICUALA. Plantengeslacht der Palmen met
een vrij groot aantal soorten over den Archipel

verbreid. Het zijn niet zeer hooge palmen met
waaiervormige bladeren en vaak met stekeligen

stam. Van de stammen van enkele soorten
maakt men wandelstokken. De bladeren worden als wikkelblad van sigaretten gebruikt, ook
worden de bladeren zelf wel wegens den gear
gerookt. Javaansch: Wiroe.
LIDAH (IKAN). Zie PLATVISSCHEN.
LIDAH ANDJING (mA.L. moL.). Zie VERNONIA CINEREA.

LIDAH BOEWAJA (mAL.). Zie ALO1
ROX.

LIEFDADIGHEIDS INSTELLINGEN. Zie de
-

groote Encycl. van Ned.-lndie.

LILAH. Inlandsch . kanon. Zie WAPENEN.
LIMBANG. Onderh. v. Kloeet (z. aid.)
LIMBANGAN. Vroegere naam van de afdeeling Garoet, residentie Preanger-Regentschappen. Bij Ind. Stb. 1913 no. 356 kreeg deze afdeeling zijn tegenwoordigen naam (zieGAROET.)
LIMBOEKAN. Vruchtbare landstreek vlak
ten Z. van PajO Koemboeh (Sum. Westk.) op
de zachtglooiende helling van den Sago. Voor
de gewestelijke reorganisatie van 1913 een laras
met de nagri's Limboekan, Aier Tabit, Tan.djoeng Aro (paardenteelt) en Soengai Koemojang (id.).
LIMBOTO. Hoofdplaats van het district
Tibawa van de onderafdeeling Gorontalo, residentie Menado, onder een districtshoofd, gelegen aan den Noordelijken oever van het
meer van dien naam. (Zie CELEBES a. de
Noordarrn.)
LIIMo POELOEH K0T3 (L, Koto), afdeeling
van het gewest Sum. Westk. met hoofdpiaats

Pajo Koemboeh (zie aldaar), bij de gewestelijke
reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 321) verdeeld
in do onderafdeelingen Palo Koemboeh, Soeliki,
Bangkinang en Pangkalan Koto Baroe (zie

onder die namen).

LIMOES (soEND.). Zie MANGIFERA.
LIMPATO (mINANGL). Zie ARTOCARPUS
LIMPATO.
LINA. Bergtop op West-Nieuw-Guinea op
den z.g. Vogelkop. Deze top is blijkens de laatste

onderzoekingen waarschijnlijk de hoogste top
in den Vogelkop ; 2870 M. hoog.

LINDOE - MEER. Meer, gelegen in do onderafdeeling Paine van do afdeeling MiddenCelebes, residentie Neiiado in 1897 door Kruyt
on Adriani ontdekt.
Wat natuurschoon betreft, is Lindoe een
van de meest bevoorrechte deelen der Berglandschappen. Echter komt er veel malaria
voor.
LINDOE'SCH. Zie TORADJA'SCHE TALEN.
Zie AAL.
LINDOENG (BATAV.
LINGGA. Symbool, in den vorm van een
geknotte pyramide, van onder achthoekig,
van boven halfbolvormig, van de mannelijke
teelkracht, verpersoonlijkt in ciwa en die overal in den Archipel, waar de ciwa-dienst geheerscht heeft, wordt aangetroffen, vooral op
Java. Zie OUDHEDEN.
LINGGA. Afdeeling van de residentie Riouw
en Onderhoorigheden, bestaande nit een archipel van totaal 383 eilanden, waarvan de
grootste Lingga, Singkep, Bakong, Sebangka
en Tamiang zijn.
Het eiland Lingga, op ongeveer 935 K.M. ,
Z.B. on geschat,liun0°o2'
104° 26' en 105° O.L. Het bestaat voor een goad
deel uit alluviale vlakten met een centraal

LTNGGA-LITERATUUR (JAVAANSOHE).
bergland, waaruit de Piek van Lingga of G. Daik
met zijn eigenaardige rotsgevaarten, „de Ezelsooren", 1200 M. oprijst. De Zuidkust van het
eiland is de belangrijkste. Aan daze kust mondt
o.a. de Sei Daik waarin tongkangs hoog
water kunnen binnenloopen.
Het eiland Singkep, met een oppervlakte van
827 K.M2., is grootendeels heuvelland met
eenige hoogere toppen, zooals de Landjoet en
de Moentjoeng. In het Z. bij Marok Ketjil 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.
De overige eilanden der groep zijn zonder
uitzondering heuvelachtig, hier en daar zelfs
bergachtig, zooals het eiland Tamiang. De Piek
van Merodong op het eiland van dien naam is
aan zeelieden wel bekend.
be voornaamste kampongs op Lingga zijn
Daik, Krandin, Sei. Pinang, Teloek en Pantjoer.
Op Singkep is Dabo de voornaamste vestiging.
De Singkep Tin Mij. heeft hier haar hoofdetablissement.
De bestuurszetel, eerst te Daik gevestigd,
werd later overgebracht naar het nabij gelegen
Tandjong Boeton, doch in 1905 weder verlegd
naar Tandjoeng Toenggar aan de Z.-kust van
het eiland Selajar (tusschen Lingga en Singkep
in). De nieuwe standplaats verkreeg den naam
Ponoeba, naar de kampong, welke er ongeveer
een kwartier loopen van verwijderd ligt.
De bevolking van de afdeeling Lingga bestaat
voor ongeveer 2/, uit Inlanders en voor 1/3 uit
Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen.
Tot de bevolking moeten mede gerekend worden
de z.g. orang laoet (zie aldaar), beter de orang
mantang en baroek, die nagenoeg uitsluitend in
sampans leven. Zij nemen in aantal af, en tegenwoordig tellen zij hoogstens een 500 zielen.
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 Singkdp en Blakang Daik; aan het hoofd staan een districtshoofd (standplaats Daik) en 2 onderdistrictshoofden to Dabo en Senajang.
De inlandsche bevolking leeft hoofdzakelijk
van de sago- en klappercultuur. De gambir- en
pepercultuur is nog van groote beteekenis; duizenden Chineezen vinden daarin een middel van
bestaan. Zie GAMBIR.
De houtskoolbranderijen zijn in aantal verminderd, doordat het bakauhout schaarscher
wordt, men telt er thans nog f 120, die grootendeels verspreid liggen over de kleinere
eilanden.
Het aantal panglongs (houtkapperijen) bedraagt ruim 40. Vele eigenaren hebben in den
laatsten tijd inlandsche werkkrachten in dienst
genomen (uitvoer ± 40.000 Me.).
De Singkep Tin Maatschappij verschaft werk
aan + 800 Ohineesche en inlandsche koelie's.
Wegen heeft men in Lingga weinig, daar
het transport nagenoeg uitsluitend over zee gaat.
(Zie verder RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN).
LINGSANG (WLINGSANG), dikwijls verkeerdelijk 1 i n s a n g gespeld, deloendoeng
?),
(Prionodon 8. Linsanga gracilis Desm.), een
BERN. ENCYCL. V. N.-I.
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op Java, Sumatra, Banks, en Borneo voorkomend klein Roofdier uit de familie der
Oivetkatten (zie aldaar). Het zeer slanke li'chaam, dat op korte pooten rust, is ongeveer
40 c. M. lang, de staart iets kortec, geelachtig wit, met groote bruinzwarte vlekken en banden en donker geringden staart.
De lingsang schijnt zich vooral . met vogels
to voeden en rooft dikwijls kippen en eenden. Volgens Jay. Woordenb. is Lingsang of
Welingsang een otter of soort van otter, Lutra
leptonyx Horsf.
LINSCHOTEN (JAN HUYGEN VAN), geboren
± 1563 te Haarlem, vooral bekend door zijn
„Itinerario uaer Oost ofte Portugaels Indien",
waarvoor door de Staten-Generaal in 1594
octrooi werd verleend en waarvan de eerste
uitgave verschenen is in 1595/96.
LINTAH (MAL.
lentah (so END.). Zie
PATJET en BLOEDZUIGERS.
LINTAU. District der onderafdeeling Fort
van der Capellen (Westk. v. Sum.).
De bevolking is vrij Hink en beoefent verschillende takken van industrie, in het bijzonderwordengenoem.d de smeden van wapens en landbouwwerktuigen. Zie ook MARAPALAM.
LIPLAP. Een scheldnaam voor kleurlingen
in het algemeen. Op Java werd daarmede,
naar 't schijnt, vroeger wel eens aangeduid
een zekere klasse van personen, in hoofdzaak
afstam.melingen van de Portugeezen, die na
de verovering der Portugeesche bezittingen
door de 0.-I. Comp. de Hervormde leer aannamen on voor wie langen tijd op Batavia in het
Portugeesch werd gepreekt.
LISOENG (gebergte). Een gebergte aan de
Oostzijde van de residentie Sumatra's Westkust. In het Zuiden sluit het aan bij het z.g.n.
Middengebergte.
LITERATUUR (JAVAANSCHE). Voor een
groot deel zijn de voortbrengselen der Jay.
literatuur gedacht en gedicht onder den invloed van Hindoesche, Arabische of Maleische
modellen, met dien verstande, dat in die Javaansche navolgingen van Hindoesche, Arabische on Maleische modellen verscheidene
oorspronkelijk-Javaansche mythen, legenden en
verhalen zijn verwerkt. Met name de n i e uw e r e of eigenlijk gezegde Javaansche
L i t e r a t u u r is in hare kunstscheppingen
een voortzetting van den ouden tijd, toen de
Hindoesche stof in Oud-Javaansche vormen
voor den Vorst en zijn hofstoet werd overgebracht. In den nieuweren tijd, tijdens het
Mataramsche rijk, begint de bloeitijd der letteren, die omstreeks anderhalve eeuw duurt
(1601-1755). Na de splitsing van het Mataramsche rijk in twee deelen is de Javaansche
geestkracht gebroken, on met het politiek verval
houdt do achteruitgang in literarische kunst
gelijken tred.
Zoowel de Hindoesche overlevering als de
Moslimsche zijn met de inlandsche overgegaan in de nieuwere literatuur, on duidelijk
zijn d r i e groote kringen of cycli van dichterlijke kunst werken to onderscheiden. De
eerste cyclus omvat de Nieuw-Javaansche
bewerking of d j a r w a van de Kawi-gediehten Bharata-Joeddha en Ramaj a a, thans Brata -J oeda (Zie aldaar)
en Rama geheeten, on verder al wat van
19
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raythologischen aard is, zoo als de Mani kmaja, Bandoeng en de Adji Saka,
De tweede cyclus is de Pa n d j i-c ye l u s,
waarin de liefde en de lotgevallen van den beminnelijken Javaanschen koningszoon Pandji
worden bezongen, en de derde is de merkwaardige
M 6nak- of Hamzah-cyclus, gebouwd
op den grondslag van een Perzisch work (over
hetwelk zie de studio van Dr. Ph. S. van Ronkel, De roman van Amir Hamza, Leiden 1895)
en waarvan de omvang alle andere Javaansche
gedichten buiten de R ij m kr oniek en verre
overtreft. Slot van dezen cyclus is de RENGGANIS ; in het verhaal van het ontluiken der
liefde van den jongen prins, den zoon van Hamzah, voor de aanvallige koningsdochter van
Argapoera, (RifIngganis) bezit de Javaan een stuk,
dat tot het beste zijner poezie behoort. — Verwant met de Pandji-romans in artistieken zin
is de Da mar Woela n, mede een inlandache liefdesroman, waarvan de held, eerst
stalknecht bij den Patih van Madjapahit, plaats
neemt op den rijkstroon aan de zijde van de
Praboe Konja, de Vorstinmaagd, die hem tot
gemaal neemt. — R ij m werken zonder eenige
dichterlijke waarde zijn de Kronieken of B ab a d s (Zie aldaar), die tot de hof-literatuur
behooren. Een werk van geheel anderen aard,
althans wat den inhoud betreft, is de Anbija.
De Babads (Moslimsche) behandelen de vor8tengeschiedenis (van Java); de Anbija de proletengeschiedenis. Bij uitzondering wordt de geschiedenis van Mozes in een pr o z a work
beschreven, dat veelal R ad j a P i r a n g on
of Koning Pharao heat. In beelden en inkleedingen, soms aanstootelijk voor den Westerling,
wordt in meer dan 66n dichtwerk geredekaveld over theologie en mystiek. Zoo geeft de
T j ö n tin i, de beschrijving van „een reis, die
tot geen doel leidt, doch gedurende welke de
auteur zijne hoofdpersonen in aanraking brengt
met verschillende pap;lita's (leeraars), met wie
zij allerlei mystiek-theologische vraagstukken behandelen". Tegenover de E pis c he Podzi e,
waartoe ook het laatstgenoemde work behoort
voor zooveel den vorm aangaat, staat de D id a c t i s c h e, die in de Javaansche dichterwereld niet geheel is verwaarloosd ; toch nemen
de werken, die tot het Leer d i c ht moeten
worden gebracht, een ondergeschikte plants
in on zij zijn doorgaans klein van omvang.
Eon van die geschriften is opgesteld door
niemand minder dan den Soesoehoenan Pakoe
Boewana IV (1788-1820), on draagt den titel
van W o elan g RS h of Zedeleer, on daarvan is door een geleerden Javaan, Baden Pandji
Poespii, Wilaga , eon proza-bewerking geleverd.
— Tot het Lee r d i c ht behoort de D i er e n f a be I, die naar den naam van het slimme
dwerghert Kantjil (Zie DWERGHERT) wordt
geheeten on mogelijk ook de Baron S ak en d her (Zie aldaar). Lyrische poezie
wordt in de Javaansche literatuur niet aangetroffen. In het oogvallend is overigens de betrekkelijke armoede aan proza in de Javaansche
literatuur tegenover den rijkdom in poezie;
doch wel kennen de Javanen, evenals wel alle
volken, tal van verhalen, fabels on sprookjes
(dongeng' 8) in proza, nu on dan afgewisseld door
korte versjes welke, vroeger nagenoeg uitsluitend mondeling overgeleverd — sommige oude

vrouwen zijn nu nog beroemd als sprookjesvertelsters (toekang dongeng) — in den laatsten
tijd vooral door de zorg van belangstellende
Europeanen worden opgeteekend.
De 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 to Solo, bloeit
dat bedrijf, maar ook sommige laden van den
hoogen adel houden zich bezig met letterkundigen arbeid. Zulke lieden heeten dan p o edjingg a's of geleerden, on zij worden door
hun tijdgenooten met zekeren eerbied aangestaard on bewonderd. Van enkelen worden de
namen aan het nageslacht overgeleverd, tegelijk met de geleerdheid, die hun deel was. Zoo
zijn het vooral 4 schrijvers, drie Jana di Poera's
en RAngga Warsitit, die thans nog door nagenoeg
alle letterlievenden onder de Javanen in hooge
eere gehouden worden. Een juiste waardeering
van hun letterkundigen arbeid van Westerschwetenschappelijk standpunt moot nog geleverd
worden.
In nieuwe banen geleid, verfrischt en verrijkt is deJay.literatuurdoor W ester8chen invioed.
Bedoeld is het moderne Javaansche proza
van Javaansche schrijvers, die in meerdere of
mindere mate, direct of indirect Westerschon
invloed ondergaan hebben. Zulke auteurs zijn
o. a. Poerwa Lelana, on Padma Soesastra. Do
eerste, de oudste zoon van den vroegeren panOran van D6mak, &Wen Mas Arya Tjandran6gara geheeten, eerst regent van Koedoes on
daarna van Brob6s, leerde in zijn jeugd met
zijn brooders en zusters Nederlandsch, on
beschreef zijn reizen over Java. Van moor
belang reeds schijnt het work van Padma
Soesastra, die, in tegenstelling tot de drie eerstgenoemden, thans nog in leven is en tegenwoordig
onder den naam van Ngabehi Wira Poestaka
onder de ambtenaren van de K6patihan, het
bureau van den Patih, den Rijksbestierder,
van Solo als officieel taalkundige een eigenaardige positie inneemt.
Jongere schrijvers, bekend met het Nederlandsch en van ruimer ontwikkeling, dragen thans
bij tot don opbloei van een nieuwe Jay. prozalitteratuur ; hun werken worden uitgegeven door
de Comm. voor de volkslectuur to Batavia.
LITERATUUR (MALEISCHE). Van oude Maleische literatuur is niets bekend. De oorspronkelijke vorm van literatuur is ook in het Maleisch de mondelinge, van geslacht op geslacht
overgeleverde, schat van verhalen, sagen, gedichten en sproken. Meer dan elders hebben in
het Maleisch door de opteekening de mondelinge
literatuurproducten iets gekunstelds gekregen,
daar het Arabische schrift het gebruik maken
van Arabische woorden bovenmatig bevorderde.
De ongeschrevene, voor een klein gedeelte
voor zoover de Maleisch-sprekende landen van
Ned.-India betreft bekend gemaakte, literatuur bestaat voornamelijk uit pantoens (zie aldaar), dierenfabels, spreekwoorden on raadsels.
In het algemeen verschillen die literatuurvormen
weinig of niet van die der met de Maleiers verwante volkeren. Behalve de genoemcle literatuurvormen zijn als oorspronkelijke, populaire,
typisch-Maleische specimina to noemen : kleine,
steeds to pas gebrachte anecdotes of leerzame
verhaaltjes.

LITERATUUR (M.ALEISCHE)—LIVISTONA ROTUNDIFOLIA.
De geschiedverhalen zijn van een mythisch karakter. Den besten indruk, uit historiografisch oog punt, maakt de Sjadjarah Melajoe
of Saldlat
as - 8ald3in, gedateerd : 1621 (1021 A. H.), vooral
in het gedeelte, dat aan de komst der Portugeezen is gewijd. Een weer kroniek-achtig karakter heeft de Hikahat - Atjeh.
Wetboeken of verzamelingen van inlandsche
wetten zijn niet als literatuur to beschouwen.
Verzamelingen van regelen en bepalingen van
Adat, vooral wanneer daaraan verhalen en beschouwingen verbonden zijn, kunnen gevoegelijk tot literatuur gerekendworden ; als type daarvan lb to noemen: Adat Radja - Radja Melajoe.
Gedeeltelijk tot de groep der historische werken, gedeeltelijk tot de verdichte verhalen behoort een geschrfft als de Hikajat Hang
Toeah, waarin wel historische personen optreden, dock de romantische inkleeding on het ten
tooneele brengen van gefingeerde figuren zoo
zeer de overhand heeft, dat een dergelijk geschrift met meer recht tot de rubriek der verdichte verhalen clan tot die der geschiedwerken
of historische romans gerekend kan worden. De
personen en toestanden in de Hikajat Hang
Toeah zijn voor het grootste deel Maleisch. Talrijk
is in de Mal.-literatuur de groep van ArabischPerzisch aangekleede, Hindoestansch-getinte
Maleische verhalen ; voorbeelden zijn : de Hikajat
Langlang Boeana, de Hikajat Si .Miskin, de Hikajat lama Jatim, de Hikajat Radja Boedak, en
de Hikajat Koemala Bahrain. Onder de vertaalde
werken moeten in de eerste plaats genoemd worden de Maleische representanten van de twee
groote Indische heldendichten Rcitndyana en
Mandbhdrata, in het Mal. bekend onder de namen Hikajat Seri Rama en de verschillende Hikajat Pandawa. Als voorbeelden van vertaling uit
het Siameesch zijn to noemen de HikajatMaharadja Bispoeradja en de Hikajat Samsoe Bahroen;
zeer verbreid en geliefd zijn vertalingen of vrije
bewerkingen van in geheel Perzie en Voor-Indie
bekende verhalen, welke zijn terug to brengen
tot de volgende bronnen : de Pancatrantra, de
Hitopadega, de cukasaptati, en de Bachtijar-cyclus
(Perzisch); voorbeelden : de Hikajat Kalilah dan
Daminah, de Hikajat Bajan Boediman, de Hikajat
Chodjah Maimoen, de Hikajat Bachtijar en de
Hikajat Groelath.
Op Perzisdhe modellen berust de Makota segala
radja - radja, een in slecht Maleisch gesteld, zeer
uitvoerig zedekundig work, wemelend van arabismen en parsismen, on zonder eenige beteekenis voor den geest der Maleische literatuur. De
dusgenaamde Mohammedaansche legenden zijn
vertalingen of bewerkingen van meestal in het
Perzisch geschrevene, in Hindoestan gemaakte
verhalen. Zeer populair is het in geheel Indio
zoo geliefde verhaal van de krijgsavonturen van
Moehammeds oom Hamzah, Hikajat Amir
Hamzah; eveneens de Hikajat Moehammad Hanafijjah, en de verschillende kleine verhalen omtrent Moehammad's schoonzoon 'Ali.
Onder de reisbeschrijvingen en autobiografieen
munt het work van een Maleier van Arabische
afkomst uit, die een, meer door den tijd waarin
hij leefde dan door den stijl of de inkleeding belangwekkende, geschiedenis van zijn leven, en
twee reisbeschrijvingen heeft to boek gesteld,
nl. 'Abdoellah ibn 'Abdoelkadir Moensji.
Al het voorgaande was proza; een groot aantal
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gedichten (8ja'ir) moat thans vermeld worden.
(Over den bouw der sjeir's zie aldaar). De sja`ire
zijn veelal uit het Javaansch vertaald,in welk geval
zij van Javanismen wemelen ; gewoonlijk is de
stof uit den Pandji-cyclus en uit wajang-verhalen
oritleend. Dergelijke gedichten zijn : de Sja'ir
Ken Tamboehan, de Sja'ir Bida8ari, de Sja'ir
Damar Woelan, on andere. Bijzondere gebeurtenissen, eindelijk ook gewone voorvallen, geven
aan talent voor rijmelarij bezittende Maleiers en
Maleisch schrijvende Javanen, voornamelijk Batavianen, elken dag opnieuw stof tot het vervaardigen van sja'irs, die gedrukt goeden aftrek
vinden, en in handschrift tegen behoorlijke huur
uitgeleend worden. Gedichten over geschiedkundige feiten zijn er in grooten getale, zoowel
over oorlogen en expedities als over bijzondere
bestuursambtenaren. Zulke . sja'irs zijn Pantoen
I8pelman (over admiraal Speelman), Perang
Menteng (Muntinghe), Sja'ir Emotp (Imhoff).
Een eigenaardige groep is die der mystische
gedichten ; de voornaamste daaronder zijn :
Sja'ir Afa'rilah, Sja
'Alan; Tasawwoer, Sja'ir
Ta‘til alhoerdef, en die van Uamzah Fansoert van
Baros, nl. de Hikajat Boeroeng Pingai, e.a. Vooral to Batavia, Soerabaja (in plaatselijk, veelal
zeer slecht Maleisoh), en Singapore verschijnen
voortdurend sja'irs van allerlei aard. Over de
pantoens, zie bij dat artikel.
LITERATUUR (NEDERLANDIE IN DE).
Romans en Schetsen. Hoe IndiO zich in onze
letteren weerspiegelt zou het best kunnen blijken
uit een volledige en beredeneerde bibliografie van boeken on artikelen in tijdschriften, door
Indio geinspireerd. Daar zulk een bibliografie het
bestek eener Encycl. ver to buiten zou gaan vindt
men in het art. in de groote Encycl. waarnaar hier
verwezen wordt een chronologische lijst van belletristische voortbrengselen, voor zoover ze in
boekvorm verschenen zijn.
LITH (Mr. PIETER ANTHONIE VAN DER).
Geb. 1844, ward in 1868 benoemd tot hoogleeraar aan de Rijksinstelling van onderwijs in
Indische taal-, land- en volkenkunde to Leiden
belast met het onderwijs in de Staatsinstellingen
en aanvankelijk ook in de geschiedetiis van Ned.
Indio. ; dit laatste v..1K ruilde hij later voor het
Mohammedaansch recht.
In 1876 ward hij hoogleeraar aan de Leidsche
Universiteit in Koloniaal Staatsrecht. Mob.
recht, enz. ; aan de Ind. Instelling der gemeente
Leiden wier Directeur hij was van 1886 - 1892,
onderwees hij dezelfde vakken.
Behalve tal van kleinere opstellen in verschillende tijdschriften verschenen van zijn hand : De
Staatsinstellingen van Ned. N. I. (samen met
J. Spanjaard); De Grondslagen van her BritschInd. beheer (samen met A. W. P. Verkerk
Pistorius) Nederl. 0. Indio, beschreven on afgebeeld voor bet Nederl. yolk; Livre des merveilles
de l'Inde 1883 - 1886 (naar een Arab. handschrift
lilt de 13e eeuw).
De laatste jaren zijns leven wijdde Van der
Lith bijna geheel aan de le uitgave der Encyclopaedie van Ned. India waarvan een gedeelte
slechts door hem voltooid ward. Hgj overt. in
1901.
LIVISTONA ROTUNDIFOLIA Mart., fain.
Palmae. Pohon Sariboe (mAL.), Sadang (JAv. en
SOEND.). Slanke waaierpalm, tot 35 M. hoog,
in groote bosschen op de N.kust van Ceram
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en verder op Java, Celebes en de Molukken.
LIWOENG (TJI) Rivier van Batavia, ontstaat uit eenige beken, die van den MeganAndoeng (zie aldaar) afvloeien, stroomt in
N.W. richting naar Buitenzorg, dicht waarboven
zij de Oosterslokkan voedt, en vandaar N.W.
naar Batavia, waar zij oudtijds twee armen
had, maar later haar water moest verdeelen
over het kanalenstelsel der stad. De mond van
de Tjiliwoeng was vroeger de haven van Batavia; sedert de openstelling der havenwerken to
Tandjoengpriok heeft de rivier alle beteekenis
als zoodanig verloren.
LOBAK Zie RAPHANUS.
LOBET013I. Vulkaan aan de 0. kust 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. perampoean
(1704 M.).
LOBETOLE of ILI WARIRAN (Zwavelberg),
een 1420 h 1450 M. hooge vulkaan aan de
N.O. kust van Lomblen aan de Westzijde der
diep ingesneden baai. De berg heeft een langwerpigen krater met solfataren.
LOBO. Bij een aantal Toradjascbe volksstamraen de naam van den tempel, waarin de gesnelde
koppen werden bewaard, omdat in dien tempel de
zetel was der anitoe genaamde goden, aan wie
die koppen waren gewijd. De tempels zijn of
waren tevens verblijfplaatsen voor doortrekkende lieden en dienen ook wel tot vergaderzaal,
als er veel ruimte noodig is. Maar als er eenige
dorpsbewoners op een sneltocht uit waren, werd
de tempel gesloten, totdat zij terug waren, omdat
de tempelgoden hen op hun tocht vergezelden.
LOBO. Zie FORT DU BUS.
LOCALE RADEN. Zie DECJENTRALISATIE.
LODAJA. Distr. van de controle-afd.
Blitar, regentschap en afd. van den2elfden naam,
res. K8diri, met een oppervlakte van 722 K.M'.
Het wordt ingenom.en door het Zuidergebergte,
dat Kier nagenoeg geheel uit kalk- en mergelvormingen schijnt to bestaan. Het uitgstrekte
district lijdt voornamelijk aan watergebrek. Indien men er water kon brengen 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 Mataramsche Vorsten.
LOEANG. Eiland van ongeveer 85 K.M'.oppervlakte, behoorende tot de Loeang-Sermatagroep, bestaande uit de beide genoemde en eenige
onbewoonde eilanden, gelegen in de Banda-zee
tusschen 128° 20' en 129° 10' O.L. en 8° 5' en
8° 25' Z.B., behoorende tot de onderafd.
Wetar der afd. Zuid Timor en Eilanden,
res. Timor en 0.
Loeang is een heuvel met een hoogsten top
van 260 M., geheel of grootendeels opgebouwd
uit ouden kalksteen, van de permische formatie.
De omstieeks 1885 op 1200 zielen geschatte bevolking bestaat voor de helft uit Christenen, de
invloed van het Christendom doet zich kennen
door zachtere zeden en 't verdwijnen der dorpsoorlogen. De veestapel is van eenig belang; de
teelt van voedingsmiddelen voorziet niet of nauwelijks in do behoefte der bevolking. Onder de
takken van nijverheid moet genoemd worden het

woven van sarongs en ornslagdoeken, het ijzersmeden en vooral het goudsmeden; de to
Loeang vervaardigde gouden oorversierselen (lorlora) zijn op de naburige eilanden zeer gezocht.
Eigenaardig is het ,dat de beroepen tot bepaalde
famili8n beperkt zijn on het dozen verboden is
zich met iets anders bezig to houden. De Loeangers zijn stouts zeevaarders, die hun tochten tot Timor-Koepang uitstrekken.
LOEBANG (soEicD.). Zie AAL.
LOEBOEK AMBATJANG. Zie KWANTAN.
LOEBOEK BANGKOENG. Nederzetting in de
res. Sumatra's Westkust ten N. van Pajokoemboeh; zij is bekend door de nabij gelegen veelbe
zochte Arau-kloof (zie aldaar).
LOEBOEK BOELANG. Kleine vestiging in de
Batang Hari-districten van Sumatra's Westkust. Zware aarden wallen en een Hindoebeeld
wijzen er op, dat Loeboek Boelang een belangrijke Hindoe-vestiging is geweest.
LOEBOEK DJANTAN. Zie LINTAU.
LOEBOEK LIMPATO. Zie HARAU-KLOOF.
LOEBOE(K) RAJA. Niet meer werkzame
vulkaan in Tapanoeli, vlak ten N.W. van Padang
Sidimpoean, die tot aan zijn top met zwaar boseh
is begroeid; hoogte 1886 M.
LOEBOEK SIKAPING. De N.lijkste afd. van
de res. Sum. Westkust, met gelijkn. hoofdpl.,
de standplaats van den assistent-resident. Zij is
verdeeld in drie onderafd.: Loeboek Sikaping,
Ophir-districten (zie ald.) en Ajer Bangis. (zie ald)
De onderafd. Loeboek Sikaping oravat het N.lijk
en 0.lijk gedeelte der afdeeling en bestaat voor
het grootste deel uit bergland. Een smalle vallei
van Z. naar N. vormt de kern. Het Z.lijk gedeelte behoort tot het stroomgebied van de Alahan
Pandjang, rechtertak der Masang (zie aldaar);
het grootste N.lijk deel wordt doorstroomd door
de Soempoer, bij Tjiranting krijgt de Soempoer
den naam van Rokan Kiri.
Voorbij Tandjoeng Medan is in het moerassige, laagste gedeelte der vallei het door zijn
tijgers en slangen beruchte woud van Panti
(bijna 30 KM. ten N. van Loeboek Sikaping) opgegroeid. In de 14de eeuw moet daar een kolonie der Hindoe-Javanen zijn geweest en het is
mogelijk, dat de streek ten N. van Tandjoeng
Medan, die door goede irrigatie werd geschikt
gemaakt voor de sawah-cultuur, na het vertrek
der Javanen door opstopping der leidingen
moerassig is geworden.
Het Z.-lijk deel van de vallei is zeer warm. Alleen ter hoofdplaats Loeboek Sikaping is de teraperatuur aangenamer en zijn de nachten dikwijls
koel, doordat de plaats op 444 M. hoogte boven zeeniveau is gelegen.
In de omgeving van Loeboek Sikaping ziet
het land er vrij goed uit en heerscht een zeer bescheiden welvaart. Het N. is echter zeer misdeeld. De grootste hindernis voor den economischen vooruitgang wordt veroorzaakt door
do afzondering van de onderafdeeling. Het
gunstigst gelegen is de streek van Bondjol,
vroeger een onderafdeeling vormend, door de
nabijheid van Fort de Kock, waarvan het toch
nog door 57 K.M. zwaren weg wordt gescheiden.
De onderafd. bestaat uit de distr. Loeboek Sikaping (Zuidelijk gedeelte) en Rau. Is de adat
der bevolking in het Z. zuiver Minangkabausch
(matriarchaat, soekoewezen), in het N. is innige
vermenging met de Mandailingers van Tapanoel

LOEBOEK SIKAPING—LOEWOE.
Been uitzondering, (zie MANDAILING). De
N.lijke bevolking is goedig van aard, de Z.lijke is
niet vrij van grooten godsdienstijver.
De voornaamste plaatsen in de onderafd. zijn:
de gelijkn. hoofdpl. waar de gebouwen van het
groote vroegere militairekampement in gebruik
zijn genomen voor bureaux van den AssistentResident, pasanggrahan, enz., in het Z. KoempoeIan en Bondjol, in het N. Rau.
LOEBOEK TARAP. Zie SIDJOENDJOENG.
LOEBOE (ORANG). Een volkje van 1500 b,
2000 zielen, wonende op de 0. keten van het
Barisan-geb. in 1Vlandailing en Oeloe Baroemoen
(Sumatra), op veel lageren trap van beschaving
dan de hen omringende Maleiers, maar waarschijnlijk van hetzelfde ras. Vroeger woonden
ze, naar het heet ,,in nesten" op de boomen,
thans in zeer primitieve huizen op palen boven
den grond; velen zijn thans op weg om geheel in
de Mandailingsche bevolking op to gaan en (in
naam althans), tot den Islam overgegaan; ook
gaa,n enkelen onder invloed der Doopsgezinde
zending in de buurt van Penjaboengan tot 't
Christendom over.
Zie BADOET.
LOEDROEG.
Een Minangkabausch woordr
LOEHAK.
dat o.a. de beteekenis heeft van gebied, landstreek. Het wordt in dezen zin tegen woordig
alleen gebruiat in Tie, Loehak (de landstreken Tanah Datar, Agam en Limo Poeloeh,
die het centrum der Padangsche bovenlanden
vormen) en voor: afdeeling, groot bestuurs
ressort. De „bovenlandsche" titel voor een
Assistent-Resident is „Toean Loehak".
LOEMADJANG. Md. met gelijkn. hoofdpl.
van de res. Pasoeroean, met een oppervlakte
van 1737 K. M'. De afd. is tevens controle-afd. met de distr. Loemadjang, Tempeh,
Ranoelamongan en Kandangan ; zij beslaat het
Zuidoostelijke gedeelte van de res. Pasoeroean.
Op de grens met Malang verheft zich de grootste vulkaan van Java: de Smeroe, op de grens
met Kraksaan een der werkzaamste : de Lamongan (zie aldaar). Behalve de hellingen
dezer vulkanen bevat de afdeeling de W.helft
der Z.lijke vlakte van Java's Oosthoek, waarvan
de 0.helft in Djember is gelegen. De bodem is
vruchtbaar, de teelt van tabak — zoowel op
erfpachtsperceelen als door de bevolking zelve
— heeft hier een groote vlucht genomen.
Jammer dat een groat gedeelte dezer vlakte,
de hoofdplaats incluis, voortdurend met ondergang bedreigd wordt door de zandstroomen van.
den Smeroe, de zgn. bi5soeks (zie aldaar), welker bedding zich herhaaldelijk verlegt. Nog
versch in het geheugen ligt de groote ramp
van Loemadjang in 1909.
De afdeeling telt 33 erfpachtsondernemingen, waar in hoofdzaak koffie wordt
geplant, voorts een twintigtal tabaksondernemingen on drie suikerfabrieken, onder welke
Java's grootste suikerfabriek Djatiroto. Zij
had einde 1905 een bevolking van ruim
220.000 zielen, w. o. ± 450 Europeanen,
een 1000-tal Chineezen en bijna 80 Arabieren.
De hoofdplaats, 50 M. hoog, ligt aan de zijlijn
Klakah—Pasirian van den spoorweg van Soerabaja naar Banjoewangi. Einde 1905telde zij een
bevolking van ± 11.000 zielen, w.o. ± 140
Europeanen, + 900 Chineezen en bijna 80
Arabieren.
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LOEMBOENG (met samenstellingen). Zie
VOLKSCREDIETWEZEN.
LOEMOET (MAL.,
Zie MOSSEN.
LOERAH (JAv.). Beteekent hoofd, chef; in
het algemeen ieder, die over anderen gesteld
is; in tegenstelling daarvan is bek61 de
naam voor een ondergeschikt hoofd. In sommige streken van Java voert het dorpshoofd
den naam als titel. Voor de loerahs in de Vorstenlanden zie VORSTENLANDEN.
LOETOENG (TJI). Rechter zijrivier van de
Tjimanoek, zie ald.
LOETOENG. Zie SLANKAPEN.
LOEWAK (JA.v.), moesang (MAL.), tjareuh
(soEND.), de „koffierat" der Europeanen, een
klein Zoogdier (Paradoxuru8 hermaphroditu8
Schreb.
Gray), behoorende tot
musanga
een geslacht der Civetkatten (zie ald.) Evenals andere laden derzelfde familie scheiden ze
in achteraan den buik gelegen klieren een
stark riekende stof af.
De loewak, op Java het meest verspreide
Roofdier, dat zelfs niet zelden in Europeesche
woningen binnendringt, is over den geheelen
Indischen Archipel verspreid. Het lichaam van
het dier is ongeveer 40 c.M. lang, de staart
gewoonlijk iets korter. De kleur is grijs of bruingrijs 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. Zijn voedsel is, zooals bij andere
Viverriden, van gemengden aard. Van de koffiebessen verteert de loewak alleen de vleezige
deelen ; de zaden worden onverteerd in de
uitwerpselen teruggevonden en men zegt, dat
ze (waarschijnlijk doordat het dier de rijpste
bessen uitzoekt) bij uitzaaien de bests koffie
opleveren (de zgn. „loewakkoffie").
LOEWOE. Landbeschr ijv in g. Landschap
op Zuid-Celebes, dat zich langs een deel der W. on
de N.- en O.kusten van de golf van Boni uitstrekt. Het vormt de afd. van dien naam met
hoofdplaats Palopo (zie aldaar) en wordt op +
31.000 K.M'. oppervlakte geschat. De afd. is
verdeeld in 6 onderafd. n.l. Palopo, Rante Pao,
Makale, Malili, Kolaka en Masamba.
Het land is zeer bergachtig; ten Z. en ten
W. verheft zich het Latimodjong-gebergte,
waarvan het toppunt ruim 3400 M. hoog is
(zie bet artikel CELEBES); ten N. het Centraalgebergte van Celebes, waarvan sommige toppen tot 3000 M. en wat hooger reiken; ten
N.O. het gebergte van Oessoe Tomori en
Toboengkoe; en ten 0. het gebergte van
Lelewaoe on Mengkoka; van daze gebergten
loopen takken naar de kust uit. Zij zijn zwaar
met bosch begroeid ; de grond zou er echter
zeer vruchtbaar on voor kofficultuur geschikt
zijn. Vlakten worden alleen langs de W.- on
N. W.kust aangetroffen, en worden bij vloed
onder water gezet; aan de W.kust zijn zij het
meest bevolkt. Van de rivieren zijn to noemen
de Oessoe, ook Dongi geheeten, de Tjenrekang,
de Kalaena en de Baliasse. Van de kleine rivieren is de Djenemaedjae roods rivier)
merkwaardig wegens haar door het roods slib
der kleisteenform.atie gekleurd water, dat zelfs
tot eenige mijlen in zee zichtbaar is (zie het
artikel CELEBES). Van debaaien worden alleen
die van Mengkoka en Palopo door handelsvaartuigen bezocht on leveren vrij veilige anker-
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plaatsen op. Zooals trouwens in geheel Midden
Celebes treft men ook in Loewoe geheel onbewoonde streken aan ; zoo ligt tusschen het
land der Toradja's van Palopo en die van
Midden-Celebes een uitgestrekte strook onbewoond terrein. In Loewoe worden een tweetal
meren gevonden, het Matano- en het Towoetimeer (zie op die namen).
Tot de afdeeling Loewoe behooren een groot
aantal landschappen, wier bestuurders zich
vasallen (lili's) van het rijk noemden.
Be v o 1 k in g. De bevolking bestaat uit
Boegineezen en Toradja's. De eersten, die de
heerschende klasse vormen, en wier getal, ruw
geschat, ongeveer 37.000 zielen zal bedragen,
worden gevonden op de hoofdplaats Palopo,
langs de geheele W.kust van de golf van Boni
en in de 3 hoofdplaatsen van Mengkoka, benevens hier en daar in de strandkampongs
langs de N.kust der genoemde golf; zij zijn
alien Mohammedanen. De inheemsehe bevolking der binnenlanden, door de Europeanen
gezamenlijk aangeduid met den naam Toradja (Zie aldaar) zijn geheel aan de Boegineesche heerschers on.derworpen; 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.
Aan het hoofd van het bestuur van Loewoe
staat gewoonlijk een Vorst doch ook vrouwen
kunnen die waardigheid verkrijgen. De bestuurder wordt door den Hadat — een
ministerraad, uit vier opoe'sbestaande gekozen, doch uitsluitend uit het vorstelijk geslacht. Voor onze komst in Loewoe scheen zelden
eensgezindheid tusschen de laden van den rijksraad to heerschen, waarvan regeeringloosheid
en rechteloosheid voor den minderen man vaak
het gevolg was. Waar thans in overleg met
de besturende ambtenaren wordt gehandeld
en dezen veelal de vergaderingen leiden, is
aan daze wantoestanden een einde gemaakt.
De vazalstaatjes zijn thans als districten van
het landschap Loewoe to beschouwen ; de Toradja's van het Westelijk deel van Loewoe zijn
grootendeels gebracht onder het bestuur der
onderafdeelingschefs van Rante Pao en Makale.
Ook in de onderafdeelingen Malili en Kolaka
hebben de Toradja's hun eigen hoofden, welke
ook daar to zamen een rijksraad vormen aan
wien de rechtspraak is toevertrouwd onder
leiding van den besturenden ambtenaar.
Ofschoon het land zeer voor de rijstcultuur
geschikt is, wordt, althans door de Boegineezen, weinig work van den landbouw gemaakt
en voeden zij zich hoofdzakelijk met sago; de
Toradja's verbouwen echter veel rijst, tweede
gewassen on ook bier on daar koffie voor den
uitvoer. Veeteelt is er van weinig belang; de
vischvangst wordt hoofdzakelijk voor eigen
consumptie uitgeoefend. Bij de eigenlijke Loewoeneesche bevolking bestaat weinig nij verheid ;
de Toradja's munten echter uit in het vlechten
van manden on matten on vooral ook in het
ijzersmeden; ijzer wordt in groote hoeveelheden
gewonnen in de buurt van het Matano-meer.
De vervaardiging van vaartuigen is voorts een
belangrijke tak van industrie der Toradja's,
die ook veel work maken van het inzamelen
van boschproducten. De handel, die van vrij

veel belang is, bevindt zich meest in handen
van vreemdelingen.
Geschiedeni s. Volgens oude overleveringen zou Loewoe van de 10de tot de 14de
eeuw het machtigste rijk van Celebes geweest
zijn, doch daarna onder de heerschappij van
Makassar geraakt zijn. Na den val van dat rijk
trad Loewoe tot het Bongaaische tractaat toe.
Spoedig kwam het echter onder den invloed
van Boni; eerst na den oorlog met Boni in 1859
gelukte het ons, Loewoe over to halen een
contract to sluiten (16 Sept. 1861). In 1886
kwamen wij in botsing met het bestuur van
Loewoe, en, na een large periode van goede
verstandhouding, wederom in 1905, zoodat
de Indische Regeering besloot het gewapend
optreden op Celebes in 1905 uit to strekken tot
Loewoe. Op 11 September 1905 werd het landschap binnengerukt on Palopo, de hoofdplaats,
na ernstige verliezen voor den vijand genomen.
Het georganiseerd verzet was hiermede gebroken, de Zelfbestuurster teekende de korte verklaring en stond de Posostreek, thans zonder
schadeloosstelling, aan het Gouv. af. Een Europeesch bestuurder werd het Zelfbestuur ter
zijde gesteld. Nadat wederoplevend verzet af
en toe militair optreden noodig gemaakt heeft,
is thans de toostand in Loewoe bevredigend, de
bevolking legt zich met succes toe op de uitbreiding van den landbouw, op handel en de
inzameling van boschproducten.
Best u u r. Het zelfbestuur wordt ter zijde
gestaan door een assistant-resident to Palopo,
on onderafdeelingschefs to Palopo, Rante Pao,
Makale, Masamba, Malili en Kolaka.
LOEWOEK. Havenplaats in de afdeeling
Oost-Celebes, gelegen aan Straat Pelting.
LOINANSCHE TALEN. Het gebied dozer talon
is het Oostelijk deel van het Oostelijk schiereiland van Midden-Celebes en den Ba,nggai-archipel. De Loinansche talon zijn : 1. Het Loinansch
of Loindangsch, de OostelijKe grenstaal van het
Bare'e, 2. het Balantaksch, welks gebied bestaat
nit het schiereiland, dat den O.lijken arm van
Midden-Celebes afsluit, 3. Het Bobongko'sch,
gesproken door eenige tientallen menschen, die
gevestigd zijn aan een haai op de N.-kust van
het eiland Togian. 4. Het Banggai'sch, de taal
der Banggai-eilanden (b an g g a i beteekent
eiland ), ten Z. van het schiereiland Balantak
gelegen. - De Loinansche taalgroep is to beschouwen als Zuidelijke uitlooper der Gorontaleesche.
Zij heeft baron weg over de Togian-eilanden genomen.
LOKA. Plaatsje op Zuid-Celebes, op 1150 M.
hoogte op den gelijknamigen berg, die ongeveer
20 K.M. van Bonthain verwijderd is en om zijn
vorm van beneden gezien, ook wel de „doodkist"
genoemd wordt en op een hoogte van 1430 M. geschat is , zie CELEBES e. de Zuidarm.
LOKON. Doze vulkaan in de Minahasa behoort
tot een ten Z. van Menado gelegen groep van
vier kegels op gemeenschappelijke basis, die gewoonlijk Empoeng-Lokon groep wordt genoemd.
Het is een regelmatige, 1594 M. hooge berg met
breeden, afgeplatten top, die geheel met hoog
bosch is begroeid en alle kenteekenen draagt van
reeds lang onwerkzaam to zijn.
LOKOP. Standpl. van den civ-gezagh. der
onderafd. Sorbodjadi, afd. Oostkust van Atjeh.
LOLODA. Landschap behoorende tot het sul-
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tanaat Ternate, omvattende het N.W. deel van
het N.schiereiland van Halmahera. Het landsohap bestaat nit een aaneenschakeling van tot
aan de kust reikende uitloopers van het (lentraalgebergte, die met zwaar bosch bedekt zijn.
be hoofdkampong, zetel van den radja, ligt in
de door eilandjes afgesloten baai van Loloda aan
een riviertje, ongeveer een half nur van de monding daarvan en bestaat nit 2 Islamsche en 3
heiden kampongs, to zamen onpveer 150 weerbare mannen.
Lodola, oudtijds de poort der Molnocos ge-.
noemd, was in de 13e eenw een onafhankelijk
staatje, waarvan de radja aan het Djailolosche
vorstenhuis vermaagsohapt was.
LOM. Zie ORANG LOM.
LOMBLEN, LOMBLEM. Een grillig gevormd eiland behoorende tot de Kleine
Soenda-eilanden, gelegen tusschen 8° 10'
on 8° 32' Z.B. en 123° 12' on 123° 54' O.L. en een
deel uitmakende van de onderafdeeling Adonara
en Lomblen der tot de residentie Timor behoorende afdeeling Flores. Het eiland is bergachtig
en draagt eenige vulkanen, waarvan de hoogste
zijn : de Ili Kedang (1530 M.) in het N.O.
de Ili Wariran (1450 M.) in het N.W, on de
Ili Labalekam (1640 M.) in het Z. De bodem
is over het algemeen vruchtbaar, maar de
kustvlakten lijden onder watergebrek on zijn
daardoor schaars bevolkt. Veal dichter is de
bevolking in de bergstreken, vooral op Odevulkaanhellingen. Het geheele aantal wordt op
31-32000 gesteld. Landbouw is het voornaamste bedrijf, djagoeng het hoofdgewas, waarvan
men somas prachtige velden ziet. Er zijn veel
klappertuinen. Aan de Zuidkust woont ook
een visschersbevolking, in het landschap Lama
Lerap.
LOMBOK, Landbeschrijving, Door
de inboorlingen S a s a k genoemd, het tweeds
in de rij der Kleine Soendaeilanden, gelegen op
8° 12' tot 9° 1' Z.B. en 115° 40' tot 116° 40'
O.L. Zijn oppervlakte wordt op 4990 KM' gesteld. Het is sedert 1895 een afd. der res. Bali
en Lombok on is gesplitet in 3 onderafd. : WestMidden- on Oost-Lombok, elk onder een controleur. De bevolking ward op nit 1914 geraamd op
74 Europeanen, 468,000 inlanders, ruim 1000
Ohineezen, 425 Arabieren on een 60 tal andere
Vreemde Oosterlingen.
Voornaamste ankerplaatsen: Ampenan aan
straat Lombok, de baai van Laboehan Tring
bij het Zuiderschiereiland, de baai van Pidjoe,
Laboehan Hadji en Lombok aan de O.kust,
Lombok, dat ook wel Selaparang wordt genoemd, bestaat, geografisch zoowel als geologisch, uit Brie gedeelten: het Zuidelijk deel, met
de twee naar 0. en W.uitstekende schiereilanden
wordt gevormd door een zeer schaars bevolkt
heuvellandschap, dat culmineert in het Maredjegebergte (729 M). Het veel grootere Noordelijke deel is jongvulkanisch, ofschoon een onderscheid moat worden gemaakt tusschen de wat
oudere Oost- en Westranden on het jongste
middenstuk. Dit laatste wordt ingenomen door
den imposanten vulkaan Rindjani (3775 M.),
welke onder VULKANEN nader zal worden
beschreven.
Het kleinste middenstuk, ter breedte van geraiddeld ongeveer 5 K.M. in Z.O.-richting loopanda, bestaat uit niet-geaccidenteerd terrain
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en wordt door den G. Sasak en een uitlooper van
den Rindjani verdeeld in twee vlakten : de
vruohtbare, goad geirrigeerde vlakte van Mataram of TjakranSgara, en de minder vruohtbare vlakte van Praja of Batoe Djai.
Het klimaat van Lombok komt in het :kiw i
meantdvBlioern.Z gs
KLIMAAT.
De meest belangrijke plaats op Lombok is
het bovengenoemde Amp6nan, van waar vroeger een aanzienlijke uitvoer plants had ; de groote
weg voert' van hier over Mataram, Tjakra NAgara, Narmada, Pringa Rata on Batoe Klian
naar Laboean Hadji en Pidjoe aan de 0.kust.
De standplaats van den Assistant-Resident van
Lombok en den Controleur van West-Lombok
is Mataram. Vroeger was Mataram de zetel van
Anak Agoeng Ketoet Karang AsSm, den kroonprins, noon van den laatsten Vorst; de laatste
hield meest verblijf teTjakra N6gara, dat slechts
door een sawahveld van Mataram gescheiden
was. De groote vorstelijke poeri to Tjakra NAgara bestaat niet meer. De verschillende lustverblijven zijn echter gespaard gebleven : „Majora" bij Tjakra NSgara, dat als rechtszaal gebruikt wordt; het bekende on schooner Narmada
aan den grooten weg van W. naar 0. ; Lingsar
met de heilige palingen on Goenoeng Sari.
Onder de voortbrengselen van het eiland vermelden wij in de eerste plants de rijat, waarvan
Lombok gewoonlijk meer oplevert dan voor de
behoefte der bevolking noodig is, zoodat hiervan jaarlijks nog groote hoeveelheden kunnen
worden uitgevoerd. Droge rijstvelden komen
weinig voor. Verder levert Lombok koffie, indigo, macs, suiker, katjang, katoen, enz doeh een
en ander slechts in geringe hoeveelheid. Kokospalmen zijn hier niet in zoo grooten overvloed
aanwezig als op Bali, terwijl aren- on lontarpalmen bepaald schaarsch kunnen worden genoemd.
Flora on Faun a. Do natuurlijke plantbekleeding komt, hoewel Lombok op het Australisch gedeelte van den Archipel gelegen is, vrijwel
met die op Bali overeen. Grooter is echter het
verschil wat de fauna betreft. Tijgers en andere
wilds dieren ontbreken er geheel. Daarentegen
komen hier onder de vogels tal van soorten voor,
als papegaaien on parkieten, die ten Westen van
Straat Lombok worden gemist. Onder de tamme
dieren verdienen vooral melding: runderen, karbouwen en paarden. De laatste zijn van een grooter en fraaier ras dan de Balische en werden vroeger veel naar Mauritius en Bourbon (tegen woordig Reunion geheeten ) uitgevoerd.
Bev o l k i n g. De bevolking bestaat nit
BALIRRS, SASAKS en een klein aantal BODHA'S. Zie op die namen.
T a a 1. De taal der Sasak's is nog zeer weinig
bekend ; een samenvattende voorstelling daiarvan is nog nergens gegeven; uit de gegevens
blijkt dat ze nader bij bet Soembawa'sel, dan
bij het Balisch staat, althans wat den woordenschat betreft; een eigenlijke Sasaksehe letterkunde bestaat er niet, (althans voor zoover
bekend).
G e s c h i e d e n i s. De eerste aanraking der
Comp. met Lombok had plaats in 1674, toen
een expeditie onder Holsteyn eenige plaatsen
veroverde en een contract (19 Maart 1675) met
de Lomboksche regenten gesloten ward. In 1740
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was het geheele eiland onder Balisch oppergezag
geplaatst; er werden vier Bal. vorstendommen
gesticht, Mataram, Karangasem (of Singasari),
Pagasangan en Pagoetan, hiervan was Mataram
het machtigste, dat tenslotte over geheel Lombok heerschte; in 1849 ontving het KarangAsem op Bali als wingewest.
Reeds in 1872 werd de goede verstandhouding
tusschen den vorst van Mataram en het Gouv.
verstoord, doch later was het vooral de vreeselijke
onderdrukking die de Sasaks van het vorstenbestuur te lijden hadden. welke tot een botsing
moest leiden. Toen nu de Sasaks zich tot den
Gouv. Gen. gewend hadden om hulp word in
1894 tot gewapende tusschenkomst besloten.
Den 6den Juli 1894 landde de expeditie onder
de generaals Vetter en Van Ham aanhet strand
te Arapenan ; den I lden werd opgerukt naar
Mataram en Tjakranegara, daar de eischen van
het ultimatum waren aangenomen en geen tegenstand was geboden. Tijdens de daaropvolgende onderhandelingen vielen de Bailers in den
nacht van 25 op 26 Aug. het bivak te Tjakranegara aan. Tijdens den daarna noodig geworden
terugtocht sneuvelden generaal Van Ham en vele
minderen.
Reeds den lsten Sept. kwamen te Arnp6nan
echter aanvullingstroepen van Java aan. Den
29en Sept. werd Mataram en den 18en Nov.
Tjakranegara nahevigen tegenstand vermeesterd ;
de vorst word to Sasari gevangen genomen, do
troonsopvolger sneuvelde to to Topati. De oude
Vorst werd naar Batavia overgebracht, waar hij
spoedig overleed.
B e s t u u r. Het vorstengezag op Lombok
werd opgeheven en het eiland onder rechtstreeksch bestuur gebracht, doch de bevolking,
voor zoover het tegendeel niet uitdrukkelijk
bepaald werd, gelaten in het genot harer eigen
rechtspleging, godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken en onder hare eigen hoofden
gesteld, onder toezicht en leiding van Europeesche ambtenaren. In verband daarm.ede werd
Lombok tot een afd. van de res.Bali en Lombok
gem.aakt, onder bestuur van een assist.-resident,
to Ampenan (later to Mataram) gevestigd, en
in twee onderafdeelingen4 Oost- en West-Lombok
verdeeld. In 1898 werd deze organisatie gewijzigd en uitgebreid, en de afd. verdeeld in 3 onderafd. : West-, Midden- en Oost-Lombok, met
de hoofdplaatsen Mataram, Praja en Sisi (later
Si5long). Tevens werd het inlandsche bestuur
definitief geregeld; aan het hoofd der Sasaks
werden 12 districtshoofden gesteld, die door het
Gouv. werden bezoldigd. Over de Balische bevolking stonden to voren 37 poenggawa's; dit
getal werd tot 12 teruggebracht, terwijl als
algemeen hoofd der Baliers een pepatih word
aangesteld, waartoe een aanzienlijk Bailer gekozen werd, die reeds feitelijkdie functie vervulde.
Terwijl de Balers op Lombok zich sedert
hunne onderwerping als rustige, ordelievende en
loyale onderdanen van het Gouvernement hebben doen kennen, kwamen in de eerste jaren
nog telkens botsingen tusschen de Sasaks en
het Gouv. voor; de rust werd echter telkens
spoedig hersteld.
Het eiland is sedert onze bestuursvestiging
aldaar zoowel op politiek als op oeconomisch
gebied met reuzenschreden vooruitgegaan on
behoort thans tot de welvarendste afdeelingen

in Nederlandsch-India. Het landschap KarangAsem op Bali werd na den val van het Balische
rijk op Lombok geheel van Lombok gescheiden
en sindsdien, namens het Gouvernement, door
een stedehouder (wakil) bestuurd.
LOMBOK (JAv.). Zie CAPSICUM ANNUUM.
LOMBOK RAWIT en LOMBOK SETAN. Zie
CAPSICUM FRUTESCENS.
LOMBOK(STRAAT)tusschen Bali en Lombok.
LOMPOBATANG. Zie BONTHAIN (PIEK
VAN).
LONG IRAM. Standpl. van den contr. der onderafd. Boven-Mahakam, afd. Samarinda, res.
Z. 0. afd. van Borneo, met eenig garnizoen. Er
zijn Chineesche en Bandjareesche handelaren
gevestigd, die belangrijken handel in boschproducten drijven met de bovenstreken.
LONTOR (of GROOT BANDA). Een der
Banda-eilanden. (Zie aldaar).
LOOD, LOODERTSEN. Evenals van koper is
van loodertsen in Indie nog geen voorkomen ontdekt dat tot exploitatie aanleiding heeft gegeven.
LOODSGELDEN. Zie bij HAVEN- EN ANKERAGEGELDEN.
LOODSMANNETJE. Zie MAKREELAOHTIGEN.
LOODSWEZEN. Het loodswezen bedient in
Nederlandsch-Indie zeegaten en havens. Loodsdiensten zijn ingesteld voor: Tandjoengpriok
( Batavia), Soerabaja, Tjilatjap, Emmaha -ven
(Padang), de Aroebaai (Oostkust van Sumatra,)
Samboe, Makassar, Palembang, de Oostkust van
Borneo, terwijl een loodsdienst to Tarakan (Linkas) in voorbereiding is.
LOOPHOENDERS. Doze merkwaardige vogels
leggen hun eieren in het zand of in een hoop
bladeren bij elkander: zonnewarmte en warmte
van den bodem doen de jongen zonder hulp der
ouders nit het ei komen, geheel bevederd on
bijna terstond na de geboorte in staat om to
vliegen. De volgende geslachten van de familie
der Loophoenders, Megapodidae, zijn in
den Oost-Indischen Archipel vertegenwoordigd :
Megapodius, Eulipoa, Talegallus, Aepypodius
en Megacephalon. Soorten komen voor op Flores,
Lombok, de Molukken, Halmehera, Batjan, Ternate, op N. Celebes on de Sangi-ail. de bekende
Maleo (zie ald.), Aroe- en Kei-eilanden, Nieuw
Guinea, Australia en tusschengelegen eilanden.
LORENTZ - RIVIER. Vroeger „Noord-rivier"
genaamd, is de middelste van de drie in de Flamingobaai uitmondende rivieren; deze rivieren
hebben tezamen een mond. De meest Noordelijke
is de Noordwestrivier (zie aldaar), de meest Zuidelijke de Oetoemboewee (zie aldaar). De Flamingobaai ligt aan de Zuidkust van Nieuw-Guinea op
ongeveer 5° 25' Z.B. on 137° 55' O.L.
De Lorentzrivier ontspringt op de uitloopers
van den Wilhelminatop (4750 M.), gelegen in het
Nassaugebergte (zie aldaar). Door een antasan
staat deze rivier in verbinding met de Oetoemboewee.
Het is langs deze rivier, dat voor het eerst door
Europeanen een sneeuwtop bereikt on beklommen werd (de bovengenoerade Wilhelminatop).
Het was de 2e Lorentz-expeditie, die in 1909
daarin slaagde.
LOSARI (TJI). Rivier op Java, op de grens
van Cheribon en Tegal. Zij heat in haar boven loop Tji Sanggaroeng of Tji Rnggaroeng, on
wordt eerst na opname van de Tji Tjangkolak en
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het betreden van de vlakte van Losari Tji Losari
genoemd (zie verder bij SANGGAROENG).
LOSER (GOENOENG). Een nog weinig onderzocht gebergte, onderdeel van het Barisan-gebergte op Sumatra in het gouvern. Atjeh en
Onderh. Het verheft zich tot aanzienlijke hoogto
en is een van de geweldigste bergmassa's op Sumatra. Het staat op een uitgestrekte, ongeveer
2000 M. hooge basis van leigesteenten en verheft zich daar ruim 1500 M. boven.
LOTUS. Bij den naam „lotus" moet scherp
onderscheid worden gemaakt tusschen het geslacht Nelumbium, waartoe de roode (rose) en
het geslacht Nymphaea, waartoe o.a. de blauwe
en de witte lotusbloem behooren.
De eerste, Nelumbium speciosum Willd. (of
ook Nelumbo nucifera Gaertn.),Skr. padma, was
aan Brahma gewijd, wiens heilige kleur het Rood
is; de bloom heeft het motief geleverd voor
alles wat in de Voor-Indische en Oudjavaanache plastiek door ons eenvoudig „lotus"-motief
wordt genoemd. De tweede, Nymphaea caerulea
Say., thans in den Index Kewensis hernaamd
Nymphaea stellata Willd., Skr. utpala, aan Wishnoe door deIndiers toegewijd (wiens heilige kleur
het Donkerblauw is), de blauwe dag-lotus, was
daarentegen de in Egypte inheemsche on meest
heilige bloem. De derde echter, Nymphaea Lotus
L., Skr. kumuda, aan ciwa toegewijd, den God des
Verderfs en van den Nacht, die immers ook
een maansikkel (wassenaar) als embleem voert
(vooral bij zijn zoon Ganeca steeds aanwezig),
en wiens heilige kleur het Wit is, heeft het,
als nacht-lotus, minder tot gewijdheid in beeld
gebracht.
Op Java zijn de 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 .(rose), en dat
alle drie in den jongsten tijd vooral de bermslooten (parit's) langs de spoorlijnen tot groeiplaats hebben gekozen.
LOUDON (Jhr. Mr. JAMES). Geb. to 's-Gravenhage 8 Juni 1824, overl. aldaar 31 Mei
1900. Min. v. Kolonien 1861-1862, Gouv.-Gen.
1871-1875.
Het bestuur van den Gouv.-Generaal Loudon is vooral belangrijk door het uitbreken
van den oorlog met Atjela en de beide expedities, derwaarts gezonden. Onder de gewichtige
maatregelen, tijdens zijn bestuur genomen, noemen wij : de invoering van een wetboek van
strafrecht voor inlanders en van politie-strafreglementen voor Europeanen en voor inlanders;
nieuwe bepalingen voor het verleenen van concession voor den aanleg van spoorwegen, bepalingen voor de exploitatie der houtbosschen en
omtrent de ontginning van delfstoffen.
LUCHTVAART. Terwijl voor nadere bijzonderheden verwezen wordt naar het art. in de groote
Encyol. words bier slechts vermeld dat naar het
schijnt de aanvankelijk bij het vliegen in Indie
ondervonden moeilijkheden zijn overwonnen ;
vliegterrein en zijn of worden ingericht to Bata via,

297

Kali Djati en nabij Bandoeng, terwijl volgens de
jongste mailberichten to Soerabaja een station
voor watervliegtuigen zal worden geyestigd.
LUCIPARA- EILANDEN. Vier koraaleilanden
samen op een groot rif gelegen in de Bandazee, op 127° 37' O.L. on 5° 27' Z.B., hier en
daar met geboomte begroeid, doch geheel onbewoond, ressorteerend onder de onderafd. en
afd. Amboina van de gelijkn. res.

LUFFA ACUTANGULA Roxb., fam. CucurKotola (mAL.), B6stroe (JAY.),
bitaceae.
Lejor (somm.)., klimplant met 5-7-lobbige, hoekige bladeren en groote gale bloemen, is bekend oni- de geribde cylindrieche vruchten, van binnen met vruchtmoes,
waar doorheen een netvormig vaatbundelweefsel
loopt. Dit laatste wordt, na verwijdering van
het vruchtmoes, gebruikt als luffaspons, luffazolen enz.
LUIAARD. Naam door de Europeanen in
den Indischen Archipel ten onrechte toegekend aan den KOEKANG (Zie aldaar).
LUIPAARD. Zie PANTER.

LUITENANT GOUVERNEUR GENERAAL.
-

-

Titel van den hoogen ambtenaar, welken de
Kroon krachtens art. 4 Reg. regl. aan den
Gouv. - Generaal kan toevoegen on die bestemd is
den landvoogd voorloopig op to volgen en inmiddels zoodanig werkzaam to zijn als door
de Kroon of den Gouv. - Generaal zal worden
voorgeschreven. Voor do vaststelling van het
thans geldende Reg.-regl. hebben verscheidene
staatslieden dien titel gevoerd. Zij waren : A.
A. Buijskes (1806-1808) H. M. de Kock, 1826 en
D. J. de Eerens, 1834.
Sedert de vaststelling van het Reg.-regl.
is geen Luit.-Gouv.-Generaal meer benoemd.
LYCOPERSICUM ESCULENTUM Mill. Fam.
Solanaceae, kruidachtige plant met kleine gels
bloemen on roode besvruchten, de bekende
Tomaten, TOroeng bali (MAL.), Ranti (JAY.),
LIJFWACHTEN DRAGONDERS. In 1912 werden de 2,.in 1882 weder opgerichte detachementen
Lijfwachten-Dragonders in de Vorstenlanden opnieuw in de formatie van het lager opgenomen,
onder den naam „Eskadron Lijfwacht Ca,valerie".
Bij de reorganisatie van de cavalerie in 1918 word
het eskadron Lijfwachten-cavalerie omgevormd
in een gewoon veldeskadron, echter met bestemming om als lijfwachten-cavalerie dienst to doers;
het is daartoe verdeeld in twee detachementen.
LIJKPLECHTIGHEDEN. Zie OVERLIJDEN.
LIJN (CORNELIS VAN DER). Geb. to Alkmaar. Op 10 Maart 1646 als provisioneel Gouv.Generaal opgetreden (10 Maart 1646), werd hij
10 Oct. van dat jaar door HH. XVII tot die
waardigheid benoemd, welke hij 7 Oct. 1650
nederlegde.
Tijdens zijn bestuur werd het bekende reglement op het beleid der regeering van 650
uitgevaardigd. Met Solor, Bantam en Mataram
werd vrede gesloten en met den Vorst van het
laatstgenoemde rijk een contract aangegaan,
het eerste der Javaansche contracten.
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M.
MAANZAAD. Zie PAPAVER.
MAARSCHALK (DAVID). Geboren 13 April
1829 te 's Gravenhage, overt. 1886. Hij maakte
zich zeer verdienstelijk voor den aanleg van do
Staatsspoorlijnen op Java; van 1875-1880 (met
een korte tusschenpoos in Holland) was hij chef
van den dienst der Staatsspoorwegen op Java.

MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN DEN JAVAAN. Werd opgericht in 1866 door Dr. Willem
Bosch, oud-kolonel, chef van den militairen
geneeskundigen dienst in IndiO, vooral met het
duel het cultuurstelse,1 to bestrijden. Het streven
zou zijn om aan den Javaan te hergeven de vrijheid om to werken, op de wijze als hij zelf verkoos, en om to werken alleen voor eigen voordeel
met beschikking over de vruchten van zijn han denarbeid en van zijn grond. In korten tijd telde
de Maatschappij weer dan 2000 laden, en de
eerste jaren van haar bestaan heeft de Maatzich in een redelijke belangstelling mogen verheugen ; ongetwijfeld heeft zij in niet geringe
mate bijgedragen tot het doen baan broken in
de jaren 1866-1870 van nieuwe begrippen op
het gebied der koloniale politiek in den boezem
van het Nederlandsche yolk. Na 1874 wilde de
Maatschappij vooral het Inlandsch onderwijs en
de afschaffing der batige sloten bevorderen, de
belangstelling verminderde echter telken jare on
in 1877 hield de Maatschappij op to bestaan.
MAATSCHAPPIJEN. Hieronder zijn vermeld
de als maatschappij opgerichte instellingen, welke
bevordering der wetenschap met betrekking tot
Ned.-Indie ten doel hebben (zie ook COMITA,
GENOOTSCHAPPEN, INSTITUTEN, SYNDICATEN, VEREENIGINGEN).
Maatschappij van Nijverheid.
Het doel der Maatschappij is vermeerdering
van volkswelvaart door de bevordering der
nijverheid in al haar onderdeelen, zoowel hier to
lande als in de kolonien en overzeesche bezittingen.
De zetel der Maatschappij is gevestigd to
Haarlem. Tot de stichtingen der Maatschappij behooren : het Koloniaal Museum to Haarlem, geopend in 1871 en in 1913 geschonken aan het Koloniaal Instituut to Amsterdam,zie KOLONIAAL
MUSEUM; het Museum van Kunstnijverheid to
Haarlem, geopend in 1877; en het Bureau voor
Handelsinlichtingen to Amsterdam, geopend in
1903.
Nederlandsch-Indische
maatschappij van nijverheid en landb o u w. Deze maatschappij, waarvan de zetel
to Batavia is gevestigd, is in 1853 opgericht. Zij
stelt zich ten doel de bevordering van nijverheid
en landbouw in Nederlandsch-Indie. Van het
Tijdschrift verscheen in 1916 het 91e deel. To
Amsterdam bestond sedert 1888van daze Maatschappij een Nederlandsche afdeeling, welke in
1899 haren zetel te 's-Gravenhage vestigde.
Maatschappij ter bevordering
van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche kolon i e n. Onder dozen naam is 14 Mei 1890 voor
den tijd van 29 jaren o gericht een vereeniging,
to Amsterdam gevestigd. De Maatschappij stelt
zich ten doel de uitbreiding van de kennis der
natuurlijke gesteldheid van de Ned. Kolonien,

zoowel met het oog op de belangen der wetenschap, als op die van landbouw en nijverheid.
De voornaamste expedities, die met behulp
on onder de auspieion van de Maatschappij zijn
uitgerust, zijn d volgende:
De Borneo-expeditie van G. A. F. Molengraaff
1893-1894.
Tocht dwars door Borneo, 1896-1897 door
Dr. A. W. Nieuwenhuis.
De Siboga expeditie, 1899-1900.
Commissiereis naar Centraal Borneo, 18981900 door Dr. Nieuwenhuis.
De Noord Nieuw-Guinea expeditie van Wichmann, 1903.
De eerste Zuid Nieuw-Guinea expeditie van
Lorentz, 1907.
De tweede Zuid Nieuw-Guinea expeditie van
Lorentz, 1909-1910.
Do derde Zuid-Nieuw-Guinea expeditie van
Franssen Herderschee, 1912-1913.
MABA. Tidoreesch distr. van de onderafd. Weda, afd. Halmahera, res. Ternate en Onderh.,
omvattende het geheele N.0.-lijke schiereiland,
het N.lijke deel van het O.lijke schiereiland van
Halm.ahera,alsmede het Z.lijke deel van de Kaoebaai tot aan kaap Tofongo.
MABA. Plantengeslacht der Ebenaceeen, waarvan eenige soorten Ebbenhout leveren. Het
meest bekend is M. elliptica Forst. eon boom,
die in het Oosten van den Archipel vrij algemeen schijnt to zijn en het zg. Boeroesche Ebbenhout levert [kajoe areng (JAv.), Ki ar6ng
(SOEND.), Kajoe arang (mAL.).] Zie ook DIOSPY-

ROS.
MACCLUERGOLF, op de 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 en loopt versmallend toe tot 20
K.M. ter hoogte van hook Tanah Merah op de
Zuidkust; het gelijkmatig breede gedeelte daar
beoosten wordt de golf van Bintoeni genoemd.
MADIOEN. Res. in Midden-Java met een opper
vlakte van 5882 K.M.2 on een bevolking van
1.500.000 zielen, w. o. 2700 Europeanen en 5700
Vreemde Oosterlingen (in 1915). Het gewest
bestaat uit het dalgebied der gelijknamige rivier,
het Zuidwaarts daaraan grenzend deel van het
Zuidergebergte on in het Noorden een deel van
het middengebied der Solo-rivier, boven de
monding der Kali Madioen.
Madioen is verdeeld in 5 afd., tevens contrtileafd. en regentschappen : Madioen, Ngawi, Mae).
tan, Ponorogo en Patjitan, alle bestdurd door
een assistent-resident.
Het dal der Madioen-rivier is vruohtbaar en
goad bevloeid, tot in het uiterst Zuidelijk deel,
bij Slahoeng, waar het een inbochting vormt
in het Zuidergebergte. Van het middendeel is
de bevloeiing stark verbeterd door den bouw
van een groot kunstwerk, den stuwdam in de
Kali Madioen, nabij de desa Djali in de afdeeling Mag6tan.
De hoogere hellingen van Lawoe en Wills zijn
grootendeels met wouden bedekt, waartusschen
alleen aan hun Noordzijden, in de afd. Ngawi en
Madioen, eenige erfpachtslanden liggen, waarop
koffie, randoe (kapok), rubber en kina als hoofd-
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gewassen verbouwd worden. De Europeesche
nijverheid in het gewest omvat verder 6 a 7 suikerfabrieken in het Madioen-dal, eenige rijstlanden in de afdeeling Ngawi, en eenige houtaankap-ondernemingen, zoowel in de djatibosschen
van den Goenoeng6nd6ng als in de afd. Ponorogo. in het Zuidergebergte, de afd Patjitan,
bedekt alang-alang voor een groot deel de weinig
vruchtbare berghellingen. Een contrast daarmee
vormen de grootendeels welbevloeide dalvlakten
van Lorog of NgadirLdji, benoorden de baai van
Damas, en van Ardjasari—Patjitan, benoorden
de baai van Patjitan.
De rijstbouw' is in de residentie zoo belangrijk, dat zij veal meer produceert dan het verbruik vereischt; vandaar dat de economische
toestand der bevolking nauw verband houdt
met de rijstprijzen. Onder de inlandsche handwerken zijn goud-, zilver- en ijzersmederij, steenen pannenbakkerij en weverij van de meeste beteekenis.
De res. vormde in den Hindoetijd een deel
van het rijk van Daba (A. D, 1042-1222), en
maakte later met de aangrenzende residentie
Kediri, onder den naam Oostelijke MILntjandgaritsche landen, een deel nit van het rijk Mataram. Na het einde van den Java-oorlog (1830)
werden daze gewesten door de inlandsche Vorsten
aan Nederland afgestaan; het Zuidelijkste regentschap van Madioen, Patjitan, was echter reeds
in 1812 aan het Britsche tussohenbestuur overgegeven en ward in 1830 bij de resideatie
Mad ioen gevoegd.
MADIOEN. Hoofdpl. der gelijkn, res., afd.,
contrille-afd. regentschap en distr. ; met een
bevolking van ongeveer 23.000 zielen, waaronder bijna 1000 Europeanen on 2000 Chineezen (ult. 1905), aan den rechteroever der KaliMadioen, aan de spoorlijn VorstenlandenSoerabaja on aan een tramlijn naar Ponorogo.
Te Madioen is de groote werkplaats van het
Oosternet der Staatsspoorwegen gevestigd, bijna
gelijk aan die to Bandoeng. Een electrische centrals voorziet in de kracht en verlichting voor
dat bedrijf, waartoe de waterkracht gebezigd
wordt van de Kali Tjatoer.
MADJALENGKA. Afd. on regentschap van de
res. Cheribon; met (einde 1905) 315000 inwoners, o. w. 130 Europeanen, 2600 Chineezen
on 60 Arabieren. Zij is verdeeld in twee controle-afd. nl. Madjalengka met gelijkn. hoofdpl.
(dist. Madjalengka en T6laga) en Radjagaloeh
met hoofdpl. Leuwimoending (distr. Radjagaloeh
en Djatiwangi). De afd., die over het geheel bergachtig on vruchtbaar is, telt een tiental erfpachtsperceelen, waar koffie, thee, kina en suiker verbouwd worden, en drie suikerfabrieken.
Nabij de hoofdpl. van het distr. Maga worden verschillende Hindoe-oudheden aangetroffen.
De gelijkn. hoofdpl. der afd., tevens van het,
regentschap, heeft 7200 inwoners, o. w. 30 Europeanen, bijna 400 Chineezen en 15 Arabieren
(einde 1905).
MADJAPAHIT. De hoofdstad van dit rijk (zie
JAVA, Geschiede ni s) lag in de nabijheid
van het tegenwoordige Modjokexto en wel
ongeveer waar nu de desa Trowoelan ligt. Do
stad ward in 1294 A. D. door prins Widjaja,
den lateren koning K6rtaradjasa, gesticht en
bleef de rijkshoofdstad tot 1400; de na dat jaar
regeerende Hindoe-vorsten zetelden waarschijn-
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lijk elders. Wij• bezitten, behalve Ohineesche
berichten, over de stad, een uitvoerige beschrijving van den toestand in 1365 A. D., onder de
regeering van Hayam Woeroek, in den Napgarakertagama, waaruit de onderlinge ligging
der verschillende pleinen, tempels en paleizen
blijkt.
MADJELIS. Zie RECHTSWEZEN.
MADJENE. Onderafd. der afd. Mandar (zie
aldaar) van het gouvernement Celebes on Onderhoorigheden, omvattende de zelfbesturende landschappen Madjene, Pembaoeang en Tjenrana,
onder een gezaghebber bij het Binnenlandsch
Bestuur.
MADOERA. Landbeschrijving. Het
eiland Madoera heeft een oppervlakte van 4470
K.M.2, ongerekend de nabijgelegene, tot de residentie behoorende eilanden : Kambing, Gili
Radja, Gili Genteng, Poet6ran, Gili Jang, de
Kangean-groep en de Sapoedi-groep. De residentie had ult. 1915 een bevolking van ruim
1830.000 zielen, waaronder ongeveer 1000 Europeanen, 4500 Chineezen, 2000 Arabieren en 100
andere Vreemde Oosterlingen.
Madoera is administratief verdeeld in 4 afd.:
Pamokasan, onder rechtstreeksch bestuur van
den resident, Bangkalan, Sampang on Soemenep,
elk onder een ass.-resident.Deze 4 afdeelingen zijn
tevens regentschappen.
Geologisch bestaat het eiland, met uitzondering van de kwartaire en recente vlakten, voornamelijk uit mergels on mergelachtige kalksteenen, voortzettingen van het kalkgebergte
in Rgmbang on Soerabaja. Het eiland is heuvel..
achtig; de hoogste top, de Tamboekoe (470 M.),
ligt in de afd. Soem.entSp. De kalkachtige gesteldheid van den bodem, gevoegd bij den betrekkelijk
geringen regenval, is oorzaak van de geringe
vruchtbaarheid van groote deelen des lands.
Bevloeide sawahs vindt men slechts in de
laagvlakten-, waarvan die van Bangkalan, Sampang on Pamgkasan de belangrijkste zijn, en op
het Pajoedan-plateau, dat zich in het Oosten
des eilands tusschen de heuvels uitstrekt on het
dichtst bevolkte deel van het binnenland vormt.
De rijstproductie is dan ook lang niet voldoende
voor de behoefte, zoodat de bevolking zich veelal
met djagoeng moat voeden en vele Madoereezen
gedurende een deel van het jaar een middel
van bestaan gaan zoeken in de residenties
Soerabaja, Pasoeroean on Besoeki. De voornaamste producten zijn overigens kokosolie,
vogelnestjes, zout (langs de kusten), tabak,
inlandsche suiker, huiden on vruchten. De zeevischvangst is een der belangrijkste middelen
van bestaan.
De economische toestand van de bevolking
is over het geheel zeer bevredigend en de inlandsche landbouw neemt langzamerhand in
belangrijkheid toe, vooral ten gevolge van uitgebreide door de Regeering reeds tot stand gebrachte (Pam6kasan on SoemiSnep) dan wel nog
in uitvoering zijnde (Bangkalan) irrigatiewerken.
Aan de bewerking der tegalvelden wordt veal
zorg besteed : bemesting vindt op groote schaal
plaats. De op tal van plaatsen gekweekte, voor
de inlandsche markt bestemde, tabak is van superienre kwaliteit• De vruchtenteelt is — vooral
in West-Madoera — van veel beteekenis.
Een belangrijk middel van inkomsten voor het
Gouv. is de zoutaanmaak, die hier in
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stand bleef, toen die in andere gewesten. (Bantam, Krawang, Cheribon, R6mbang en Soerabaja)
gestaakt werd. Voor, het op de aangewezen
plaatsen aangemaakte en in de depilt-pakhuizen
geleverde zout betaalthet Gouv. aan de bevolking
/10 per kojan. In de fabrieken te Kaliang6t (Soemenep) en te Krampon (Sampang) wordt dit
zout in briketvorm geperst en verpakt.
De runderstapel van Madoera is zeer belangrijk en maakt den grootsten rijkdom van het
eiland uit. Het Madoereesche rundvee is vermoedelijk het beste van den, geheelen Indischen
Archipel. • De buffelstapel heeft weinig te beduiden. De paarden zijn klein van stuk en worden
— in tegenstelling met de runderen, waarvoor
de Madoerees bijzonder veel hart heeft — over
het algemeen slecht verzorgd.
De communicatie-wegen op het eiland verkeeren in goeden staat. Spoorlijnen zijn er niet,
maar er is een stoomtramweg van Kamal over
Kwanjar, Balega, Sampang, Pamekasan en Soemenep naar de havenplaats Kali-ange't met een
zijtak van Kama], via Bangkalan naar Tanahmerah.
De belangrijkste plaatsen op Madoera zijn
de vier afdeelingshoofdplaatsen : Pam6kasan,
Bangkalan, Sampang en Soemenep met hun
overblijfselen van de vroegere vorstenverblijven.
De tot Madoera behoorende eilanden, waaronder de - Kangean- en de Sapoedi-eilanden de
voornaamste zijn, leveren in hoofdzaak timmerhout, tripang, schildpad, matwerk en verfhoudende basten.
G e s c hiedenis. De oudste mededeeling omtrent dit eiland is te vinden in
den N5garakretagaraa, volgens welke het in
de tweede eeuw der caka-jaartelling van Java
gescheiden werd. Politiek heeft het steeds deel
uitgemaakt van de Oost-Javaansche Hindoerijken, gelijk later van het rijk van Mataram.
Het was toen verdeeld in drie regentschappen :
Bangkalan, Parn.ekasan en Soemenep. Zoowel
onder de 0.I.C. als onder Daendels en tijdens het
Eng. tusschenbestuur werden de regenten op
Madoera zeer boven die op Java begunstigd, voor
al die van Bangkalan, aan wien Daendels den titel van Sultan Toewa gaf. Als belooning voor zijn
diensten aan de Engelschen bewezen, deed Raffles dien persoonlijken titel op des sultans zoon
overgaan. De Pangeran. later Panembahan, van
Soemenep bleef aan het Ned. Gouv. trouw; zijn
zoon onderscheidde zich zoowel door zijn trouw
en rechtschapenheid als door zijn geleerdheid en
zorg veer het welzijn van land en yolk; hem werd
in 1825 door het Gouv, de persoonl. titel van Sultan toegekend.
In 1853 werd het bestuur over Pamokasan, in
1874 dat over Soemenep in handen genomen
door den Resident van Madoera; in 1882 werd
ook Bangkalan geheel ingericht op den voet der
Gouvernementslanden.
MADOERA (STRAAT) tusschen Java en de
Zuidkust van Madoera.
MADOEREESCH. Het Madoereesch wordt
gesproken op het eiland Madoera en op de
omliggende kleine eilanden, met inbegrip van
de groepen Sapoedi en Kangean, alsook door
de Madoereesche kolonisten op Oost-Java,
vooral in de residentien B6soeki en Probolinggo. De taal,gelijk zij op Madoera gesproken wordt,
kan verdeeld worden in twee hoofd-dialecten:

het West-Madoereesch, dat nog onderscheiden
kan worden in het Panaekasansch on het Bangkalansch, en het Oost-Madoereesch of Soem6nopsch, waarvan men het Kangeansch als
een meer afwijkend onder-dialect kan aanmerken. Het Madoereesch staat ongetwijfeld het
naast aan talen als het Javaansch, het Soendaneesch,het Maleisch enz., maar zeer moeielijk is
het, ora den juisten graad van verwantschap to
bepalen.
Verschil van taalsoorten bestaat in het Mad.
niet in die mate als in het Jay., zelfs niet als in
het Soendaneesch, maar tech zijn een aantal
woorden verschillend, naarmate men meer of
minder beleefd spreekt, De Mad. litteratuur, welke, behalve door enkele proza-werken, vooral
door geschriften in gebonden stijl wordt gevormd,
bestaat voornamelijk nit vertalingen en min of
meer vrije bewerkingen van Jay. origineelen ; men
zie hierover de catalogi van Dr. A. C. Vreede
en Dr. H. H. Juynboll:
MADOEREEZEN. Naam van de inheemsche
bewoners van het eiland Madoera en de in de
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen kleinere
eilanden (met inbegrip van den Sapoedi-Archipel
tot en met Rads en Goa-Goa), van waaruit zij
zich geleidelijk over Bawean, den KangeanArchipel en de beide Oostelijkste gewesten
(Pasoeroean en Besoeki) van het eiland Java
hebben verspreid. In den even vermelden Kangean -Archipel en — zij het ook in mindere mate
— op de Sapoedi-eilandengroep is de Madoereesche bevolking stork met Makassaarsche, Boegineesche en Balineesche elementen vermengd.
Het totaal aantal Madoereezen kan (ult. 1915)
op circa 4 millioen zielen geschat worden, waar
van ongeveer 1 3 /4 millioen in het gewest Madoera,
de eigenlijke bakermat van dit yolk. De toename
is vooral in de laatste halve eeuw buitengewoon
greet. Sinds 1860 is de bey. bijna verviervoudigd.
Evenals de Javanen behooren. de Madoereezen
tot den Maleischen volksstam, dock ze zijn in
tai van opzicbten van eerstgenoemden onderscheiden : langer schedel, horizontaler oogspleet,
breeder en minder fijn besneden gelaatstrekken,
forscher gebouwd en gespierder lichaam en stork
uitpuilende jukbeenderen.
Voor zoover het raogelijk is van algemeene
karaktertrekken to spreken, kan gezegd worden,
dat de Madoerees minder vormelijk, energieker
en zelfstandiger is dan de Javaan, een zelfstandigheid echter, die zich niet zelden in een soort
grofheid on ongemanierdheid openbaart, voorts
is hij ongewongen en vrijmoedig in het spreken,
ook tegenover meerderen, en wordt gekenmerkt
door een zucht tot tegenspraak. Hij is trouw aan
zijn woord, zeer spaarzaam, tot op het gierige af.
Als slechte karaktertrekken treden op den voorgrond : achterdocht, wraakzucht, (deze laatste
zich uitende in moord an doodslag, en brandstichting), en misbruik van palmwijn, vooral op
W.-Madoera, opium wordt daarentegen betrekkelijk weinig gebruikt.
Het algemeene zedelijkheidspeil staat bij de
Madoereezen hooger dan bij de Javanen. Prostitutie korat weinig voor. Het godsdienstige
leven is tamelijk opgewekt zonder bepaald
fanatiek to zijn korat de Madoerees over het
algemeen zijn Moslimsche godsdienstplichten
getrouwelijk na. De algemeene volksontwikkeling
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laat momenteel nog zeer veel to wensohen over,
vatbaarlreid voor ver2tandelijke ontwikkeling bebezit echter de Madoerees zeer zeker.
Voor de taal zie MADOEREESOH.
De kleeding der Madoereesche mannen bestaat
nit een vrij korte, nauwsluitende broek, een buis
en een hoofddoek. Een kain wordt zelden gedragen. De westelijke Madoereezen hebbe'n ook wel
eons ringen in de ooren, gewoonlijk echter alleen
in het linker oor. De vrouwen dragen een sarong
zelden een kain — en een baadje, dat bij de
West-Madoereezen tot aan de heup en bij de
Oost-Madoereezen tot even boven de knie reikt.
Arm- en beenringen, gemeenlijk van zilver, worden veelvuldig door jonge meisjes en kleine kin.
deren gedragen. Over bet geheel genomen maakt
de Madoerees — zoo vrouw als man — een slordiger indruk dan de Javaan; dit is ook met erf en
woning het geval, welke laatste vaak met pannen
gedekt is.
Het desaverband is bij de Madoereezen tamelijk los, het gevoel voor adat slechts weinig ontwikkeld. Het grondbezit is erfelijk individueel.
Op Madoera zelf besteedt de bevolking veel meer
zorg aan de bebouwing der tuinen en droge velden
dan aan de sawahs, voor de veeteelt zie MADOERA. Als kleinhandelaar munt de Madoerees uit,
de nijverheid is weinig ontwikkeld.
De Madoereesche visschers en zeevaarders zijn
om hun stoutmoedigheid en onverschrokkenheid
bekend; de hulpmiddelen, waarvan zij zich bedienen, zijn nog vrij primitief.
Van de onder de Madoereezen in zwang zijnde
vermakelijkheden zijn, op bet moedereiland
zelve, de stierenwedrennen (kerappan, Mad :
koliraban) wel het meest.geliefd. Voorts viudt men
allerlei wedstrijden met duiven, hanengevechten,
stierengevechten (O.Java), alle gepaard gaande
met weddenschappen, en vaak tot vechtpartijen
aanleiding gevende (zie KERAPPAN).
Mede zeer geliefd bij de Madoereezen, maar ook
meestal aanleiding gevend tot vechtpartijen, zijn
de slawatans of sandoers, op Oost-Madoera
podjian en op Oost-Java sroenen genaamd.
Een jongen van circa 12 jaar wordt als meisje
gekleed, terwijl er verder een paar potsenmakers
en de leider der vertooning zijn. Er wordtgedanst,
men zingt grappige liedjes en houdt komische
samenspraken.
MADZHAB, d. i. een richting of school op
het gebied van Moh. wetgeleerdheid ; fikh-school;
zie ISLAM; II, c.
MAETSUYKER (Mr. JOAN). Geb. to Amsterdam 1606. Reeds in 1641 ward hij raad extraordinair van Ned.-Indic. In die betrekking onderscheidde hij zich in hooge mate, o. a. door de
bewerking der bestaande plakaten, keuren, enz.
tot een geheel, de bekende Bataviasche Statuten.
In 1653 ward hij voorloopig verkozen tot Gouv.Generaal, in welke betrekking hij in 1654 door
XVII bevestigd ward. Hij overleed to Batavia 4 Jan. 1678.
Zijn langdurig bestuur ward door belangrijke
gebeurtenissen gekenmerkt o.a. de opstand van
Troenadjaja, herhaalde strijd tegen Makasser,
onderwerping van een deel van Sumatra's W.kust.
MAFOOR (MEFOR). Zie NOEMFOR (Noefoor).
MAF ORSCH. Zie NOEFOORSCH.
MAGANG. Naam. op Java voor Inl. volontairs
(incest van aanzienlijke afkomsf) op Gouvernementsbureaux of bij ambtenaren, wier doel is, later
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in een Gouv. betrekking geplaatst to worden;
sams werden ze bezoldigd. Bij Ind. Stb. 1910 no.
572 ward echter bepaald, dat na 1 Januari 1911
op de verschillende bureaux op Java on Madoera
geen onbezoldigd Inlandscb personeel moor zou
worden toegelaten.
MAGELANG. Md. en regentschap van de res.
Kedoe, met een oppervlakte van 1134 K.M. 2 ;
verdeeld in de control° afd. Mag6lang (dis. MagiSlang, Bandongan, T6galr6djo on Grabag) en
Moontilan (distr. Moentilan, Salam on Salaman).
De gelijkn. hoofdpl. is tevens standplaats van den
resident van Kedoe. De afdeeling Magelang is
een der m.eest bevolkte van Java on telt 539
desa's. Op het einde van 1905 telde de bevolking
ongeveer 860 Europeanen, 4800 Chineezen, 18
Arabieren on ± 52.000 inlanders.
Door de bevolking wordt op vrij groote
schaal tabak aangeplant, terwiti sedert enkele jaren twee door Europeanen gedreven tabaks
ondernemingen bestaan. In daze afdeeling liggen
de Boroboedoer on de tjandi's M6ndoet en Pawon.
De hoofdplaats, gelegen aan den linkeroever
van de kali Prager en niet ver van de kali Ello,
is eQn voor de binnenlanden vrij groote plaats
met een fraaie residentswoning, een groot garnizoen en verschillende inrichtingen voor onderwijs, o. a. de opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren.
MAGETAN. Aid., controle-afd. en regentschap
van de res. Madioen. De bevolking bestond in
1915 uit 285.000 zielen, waaronder 200 Europeanen on 800 Vreemde Oosterlingen.
De afd. heeft vruchtbare gronden en is deels
vlak, deels bergachtig.
De hoofdplaat8 Magaan, standplaats van den
ass. resident, regent, controleur en patih, ligt aan
den voet van den Lawoe op een hoogte van 446
M., heeft een gezond klimaat en een drinkwaterleiding van de bron Gangging, op eenige kilometers van de hoofdplaats gelegen.
MAGHRIB, d. i. het Westen; ook de 8gmbahiang na zonsondergang ; vgl. StMBAHJANG.
MAGNETISCHE EN METEOROLOGISCHE
WAARNEMINGEN. Zie OBSERVATORIUM
(Koninklijk magnetisch on meteorologisch).
MAHAKAM. Zie BORNEO IV. G.
MAHALONA - MEER. Meer gelegen Zuidoost
van het Matano-weer (zie aldaar), dat in het
midden tot 73 M. diep is en door Abendanon
is ontdekt. Het bestaat uit twee vrij regelmatige rechthotken, een Noordelijke van 2 x 3
K.M. en een Zuidelijke van 4 X 41/2 K.M.
MAHAT Belangrijke rechter-zijtak van de
Kampar (zie aldaar),
MAHDI, zie ISLAM, II, d.
MAHI (TJI) of TJIMAHI, een klein riviertje
in de Preanger-Regentschappen, zijrivier van
de Tjitaroem.
MAHONIE. Zie SWIETENIA.
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 de onderafd. van dien naam der afd. Halmahera, res.
Ternate en 0. Op vele kaarten wordt dit eiland
Noorwegen genoemd.
MAIWA. Zelfbesturend landschap op Celebes,
behoorende tot het voormalig bondgenootschap
Masenrempoeloe, groot met de beide vazalstaten
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Baringang en Boenging ongeveer 337
ad nainistratief behoorend tot de onderafd. kn.
rekang, afd. Pare Pare van het gouv. Celebes
en Ond. Maiwa is bedekt met heuvels en bergen, waarvan de hoogte tusschen 900 en 2100
M. geraamd wordt.
De bevolking die, zeer in het ruwe, op 20.000
zielen geraamd wordt, is van Boegineeschen oorsprong, en verdeeld in adel, middenstand en afstammelingen van vroegere slaven of pandelingen. Ofschoon Maiwa rijk is aan goede gronden
en aan water, wordt weinig zorg aan den landbouw besteed.
De koffiecultuur, vroeger van vrij groot
belang, gaat achteruit door de weinige zorg aan
de koffieboomen besteed en z.De nijverheidbestaat
hoofdzakelijk in het woven van grove witte en
zwarte sarongs. De handel bestaat hoofdzakelijk
uit klein-handel. Aan het hoofd van het landsehap
staat een Vorst of Vorstin, die den titel heeft van
Aroeng, wien een rijksraad ter zijde staat,
MAJAS. (met samenstellingan) (MAL. Borneo).
Zie ORANG OETAN.
MAKASSAARSCH. Het Makassarsch is ten
nauwste verwant met het Boegineesch (zie BOEGINEESCH)doch onderscheidt zich van het Boe-'
gineesch in de eerste plaats door het klankstelsel;
voorts door eenige verschillen, bij groote overeenkomst in grammaticale vormen en door minderen rijkdom van woordenschat. Ook do Mak.
literatuur is minder rijk dan de Boeg.
Van het eigenlijke Makassaarsch kan onderscheiden worden het Toerateyasch, dat in het
grootste gedeelte der Zuiderdistricten en in
enkele gedeelten van Gowa gesproken wordt, en
het Saleyereesch, dat voornamelijk op het eiland
Saleyer in gebruik is.

MAKASSAARSCH BOEGINEESCHE TALEN.
-

Behalve het Makassaarsch (zie aldaar) en het
Boegineesch (zie aldaar) behooren tot de Makassaarsch-Boegineesche taalgroep het Wotoesch, in den N.0.-hoek der Golf van Bone on
bet Lajolosch, op het Z.lijk derde deal van het
eiland Saleyer gesproken.
MAKASSAARSCHE PITJES. Zie BRT_TCEA.
MAKASSAARSCHE VISCHJES. Zie HARING.
MAKASSAREN. Volksstam. op Zuid-Celebes,
met de Boegineezen verwant. De beschrijving
der laatstgeraelden is in hoofdzaak ook op de
Makassaren toepasselijk, zoodat daarvoor naar
dat artikel verwezen kan worden. Zie vercler
MAKASSAARSCH.
MAKASSER. Afd. van het gouvernement Celebes en Onderh., bevattende do 3 onderafd. Makassar, Pangkadjene en Maros, onder een assistent-resident met standplaats Makasser, aan wien
voor het bestuur der gelijkn. onderafd. een controleur is toegevoegd. Daze onderafd. omvat de
hoofdpl, met de naaste omgeving, en bestaat uit
de distr. Makasser, Wadjo, Endeb, Melajoe, Oedjoengtanah en Mariso, zoomede uit de volgende
eilanden-groepen : den Spermonde-archipel, de
Dewakang-eilanden met de Masalima-eilanden,
de Postiljon-eilanden en de Groote Paternostereilanden.
MAKASSER. Hoofdplaats van het gouverfoment Celebes en Onderh, en van de gelijkn.
afd. en onderafd. Makasser is een belangrijke
handelsplaats; vooral in de laatste jaren zijn de
scheepvaartbeweging on de handel er met reuzenschreden vooruitgegaan. Het bevolkingscijfer van

Makasser, dat ult°. 1905 ruim 26.000 zielen bedroeg, waarvan een 1000 tal Europeanen, 4600
Chineezen,en ruim 200 andere Vreemde Oosterlingen, was in 1916 voor alle drie categorieen met 50
9/ 0 toegenomen. De plaats heeft een goede reeds,
die door een reeks van kleine eilanden beschut
wordt on waar de schepen, zelfs in den W. moesson,
een veilige verblijfplaats vinden. In 1905 kwam
een 500 M. lange aanlegsteiger tot stand, in 1916
moest een tweede uitbreiding der havenwerken
met een kadelengte van 320 M. worden ter hand
genomen, terwijl plannen tot verdere uitbreiding
met een kadelengte van 240 M. in voorbereiding
zijn. Het middenpunt van den handel is de Passerstraat, gelegen in het oudste gedeelte van
Makasser—Vlaardingen genaamd — waar aan de
eene zijde zich de pakhuizen en kantoren der
Europeesche kooplieden bevinden, terwijl aan de
andere zijde Cbineesche toko's enz. gevonden worden. Dicht bij de haven verheft zich het fort
Rotterdam, tegenwoorclig de verblijfplaats van
het garnizoen; het ligt aan de Z.zijde van het Prins
Hendrik-plein, dat zich aan de W.zijde tot do zee
uitstrekt. Vermelding verdienen verder het Kerkplein, het Koningsplein, het „Hoop Pad" en de
Heerenweg; om deze kern van Makassar strekken
zich inlaadsche kampongs uit.
Voor de geschiedenis van Makassar wordt
verwezen naar GOWA.
MAKASSER (STRAAT) tusschen Borneo en
Celebes, de grootste van den Archipel, is ongeveer 720 K.M. lang, ruim 100 tot 400 K.M.
breed en, behalve aan den Zuidingang, moor
dan 2000 M. diep. Zij bespoelt de steile Oostgrens van het groote, met Achter-India samenhangende plateau, waarop Sumatra, Java en
Borneo liggen.
MAKASSER - OLIE. De beroemde Makasserolio wordt, volgens eon mededeeling van Dr.
Matthes (Bijdr. t.t.l. on vlk. 3e Ser.VII, (1872), bl.
31) gemaakt uit de pitten van de koesarabi (Zie
aldaar). Wat in Europa onder den naam van Makasser-olie verkocht wordt is gewoonlijk slechts
geparfumeerde olijfolie.
MAKI, VLIEGENDE, of Vliegende Kat (Galeopithecus of Galeopterus). De vliegendo Maki's, die
niet tot werkelijk vliegen, maar slechts tot verre,
zwevende sprongen in staat zijn, zijn beperkt tot
het Orientaalscho gebied en komen hier slechts
in een paar soorten voor. Zij leven in bosschen,
vooral in het gebergte.
MAKIAN. Vulkanisch eiland, in de landstaal
Waikiong geheeten, bewesten Halmahera, behoorende tot het sultanaat Ternate. De omtrek
bedraagt ongeveer 22.5 K.M. en de kegeltop is
waarschijnlijk ongeveer 1000 M. hoog; empties
zijn bekend van 1646, 1760, 1861-64, 1890.
Makian bezit geen riviertjes, waar de putten
gevon overvloedig goad drinkwater. Van de
dierenwereld moeten vermeld worden; de oelar
patola (python,) adders en een menigte wilds
zwijnen, welke laatste oorzaak zijn dat de meeste
Makianners hun tuinen op Moti aanleggen, waar
die dieren niet voorkomen.
De ± 8000 zielen sterke bevolking isMohammedaansch en gevestigd in do 4 groote kampongs
Ngofagita, Ngofakiaha, Tahane Soahtia on Tahane Soahtai en 12 kleinere, alle aan de kust gelegen.
De middelen van bestaan zijn : tuinbouw,
vischvangst on het woven van kleedjes. Het
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voornaamste cultuurprodukt is tabak, van vrij
goede kwaliteit, die een afzet vindt to Tomato,
Tidore on Menado.
In den Compagnie's tijd bracht Makian even
veal nagelen op als Ternate on Tidore samen.
Boded het optreden van Arnold de Vlamingh in
1655 is die oultuur geheel to niet gegaan.
Omtrent de oudste geschiedenis van Makian
is niets bekend. Na voortdurende oorlogen tubschen Ternate en Tidore is Makian sedert 1752
in het bezit van Ternate • gebleven.
MAKREELACHTIGEN. (Scombriformes) Doze tot de Acanthopterygii behoorende groep (zie
VISSCHEN), wordt o a. door de families der
Makreelen (Scombridae), Horsmakreelen (Carangidae) en Lintmakreelen (Trichiuridae), ikan lajoer (MAL.), lajoer(JAv.), de Zwaardvisschen
hiidae) en Zeilvisschen (Histiophoridae),ikan lajar,
en de Dolfijn-visschen (Coryphaenidae) gevormd.
Onder de horsmakreelen verdienen vooral vermelding Caranx kurra C. V., Lajang
SOEND.), die het voorwerp is van de belangrijke
Lajangvisscherij in de Java-zee, en het Loodsmannetje Naucrates ductor L., een kleine visch, die
haaien vergezelt en van den afval der buit dezer
dieren leeft
MALA of Rasamala (somqn.). Zie ALTINGIA.
MALABAR. Vulkaan in de residentie PreangerRegentsohappen. Uitbarstingen zijn niet bekend ;
solfatara's evenmin aangetroffen; hoogte van
den Z.lijken wal 2200 M, van den N.lijken 2350
M. Ook de naam van een der meent bekende
theeondernemingen in de Preanger Regentschappen, gelegen op de Z. helling van den vulkaan.
MALAKA (MAL., JAV., SOEND.). Zie PHYLLANTHUS EMBLICA.
MALAKA (STRAAT) tusschen Sumatra en
Melaka, loopt om. de Z.O. trechtervormig toe.
MALANG. Afd. en regentschap van de res.
Pasoeroean met een oppervlakte van 3733 K.M 2.
De afd. is verdeeld in 4 controle-af. en acht distr.
n.l. Malang (dist. Malang, P6nanggoengan en
Ngantang), Kepandjen (distr. Senggoeroeh), Toerim (distr. ToerOn en Gondangl6gi) en Toem.pang
(distr. Pakis en Karanglo).
Deze afd. beslaat bijna de helft van de res. Pasoeroean on is een van de belangrijkste van Java.
Het bergland (aan de Noordgrens het Ardjoenogebergte, aan de Oostgrens de Smeroe on aan de
Westzijde de Keloet on Kawi) is zeer vruchtbaar
en was bij uitstek geschikt voor de koffieteelt.
De Gouvern.em.ents koffiecultuur is hier van
groote beteekenis geweest., doch door allerlei oorzaken thans van weinig belang meer.
De afd. telt ongeveer 200 erfpachtsperceelen,
waar in hoofdzaak nog koffie en overigens rubber, peper, cacao, kapok en kina wordt geplant
alsmede een 4-tal suikerfabrieken en ettelijke
ondernemingen voor den aanplant van suikerbibit.
Einde 1905 telde de afdeeling een bevolking van 731.000 zielen, o. w. mina 2300 Europeanen, 4500 Chineezen, 340 Arabieren en 15
andere Vreemde Oosterlingen. Ondanks de in de
afdeeling gedurende enkele jaren geheerscht hebbende pest-epidemic is de bevolkingsdichtheid
niet merkbaar verminderd, terwijl ernigratie zoo
goed als niet plants heeft.
Het Zuidelijk gedeelte van de afd wordt ingenomen door den Goenoeng Kidoel, het Zuidergebergte, een woeste, weinig bevolkte streek met
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een moeilijk genaakbare kust. Zie K1DOEL
(GOENOENG).
MALANG. Hoofdpl. der gelijkn. afd, op een
hoogte van 443 M. boven zee, heeft een gezond
klimaat en fraaie onastreken. Men vindt hier eon
uitgestrekt militair kampement voor infanterie,
cavalerie en artillerie, een sanatorium voor de
marine en een renbaam.
Malang is door een spoorweg verbonden met
de hoofdplaats Pasoeroean en met Blitar en
Kediri. Verder loopen er van hier uit verschillende stoomtramwegen, ni. een Noordoostwaarts
via MiSndit naar Toempang, een Noordwestwaarts
over Pend6m, Karangploso en Singosari terug
naar Malang, en een Zuidwaarts over Boeloelaweng naar Gondanglogi, met zijtakken van
daar Westwaarts naar K6pandjen en Oostwaarts
naar Dampit, Einde 1905 telde M. een bevolking
van 30.000 zielen, waaronder 1400 Europeanen,
3600 Chineezen, 340 Arabieren en 15 andere
Vreem.de Oosterlingen. Tot 1915 was de vex.meerdering der bevolking to schatten op 20 %.
MALARIA. Zie het art. in de groote E .cydl.
van N.I.
MALEA KETEN. Bergketen in het Zuiden
van de residentie Tapanoeli, die het dal van de
Batang Angkola aan de Oostzijde afsluit.
MALEIERS. Daze naam wordt in verschillende beteekenissen gebruikt, en wel in meer beperkten of in uitgebreideren zin. In zeer uitge braid en
zin verstond men er vooral vroeger onder ongeveer alle Inlandsche stammen van den Archipel
die niet tot de Papoea's gerekend werden, en een
even mime of wijdere strekking heeft de naam,
als men van een MALEISCH RAS spreekt, tegen over het Kaukasisch ras enz. Een dergelijke ruime
beteekenis heeft ook de naam bij Brie anthropologen van den lateren tijd, n.l. Dr. B. Hagen en
de neven Sarasin. Hagen meent dat Sumatra, misschien ook Borneo, de oerzetel der Maleiers is geweest, van waar ze zich niet alleen over den Ind.
Archipel, maar ook over een groot deel van het
Zilijk halfrond zouden hebben verspreid, en door
vermenging met anderen tot het ontstaan van
volken als Javanen, Madoereezen, Boegineezen
enz. (door hem Kust-Maleiers genoemd) aanleiding zouden gegeven hebben ; vertegenwoordigers
van de Oer- of Prae-Maleiers (Indonesiers) zou
men nog vinden in stammen als Toradja's, Toala's
Tenggereezen enz., terwijl b.v. de Koeboe's een
der oorspronkelijkste stadia van dit oar-ras zouden
vertegen woord igen .
Ongeveer met daze Oer- of Prae-Maleiers komen de Proto-Maleiers der Sarasins overeen, met
de Kust-Maleiers hun Deutero-Maleiers, maar
volgens hen ging aan daze beide lagen een andere, niet-Maleische bevolkingslaag vooraf, het
Wedda-type, in den Archipel verteuenwoordigd
o.a. door de Toala's van Celebes, de Senoi van Malaka, de Koeboe's, Loeboe,s enz. van Sumatra,
de Oeloe-Ajar-Dajaks van Borneo, enz.
In den beperkten zin van het woord verstaat
men onder Maleiers: de Minangkabau-Maleiers
der Pad. Bovenlanden, een deel der bevolking van
do Malakasche staatjes, den Riouw-Lii.gga Archi
pal on een deel van de O.kust van Sumatra, benevens de in vroeger of later tijd van uit Malaka,
Riouw of Sumatra gevormde kolonien op Borneo
en andere eilanden of kustplaatsen van den Archipel.
Daar bij de betreffende landstreken ook bijzon-
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derheden omtrent de bevolking worden medegedeeld heeft het geen zin en zou het trouwens niet
doenlijk zijn een algemeen geldende beschrij yin g
van de Maleiers, in den uitgebreiden zin van het
woord, to gevon.
MALEISCH. Onder Maleisch wordt in uitgebreiden zin het geheel van talon verstaan, dat in
een groot gedeelte van Midden- en Zuid-Sumatra
gesproken wordt; in meer beperkten zin verstaat
men er onder: de taal der eigenlijke Maleiers, die,
welke door hen zelven als de oorspronkelijke
wordt aangezien, nl. het Maleisch van Djohor, en
in wijderen zin ook die van de Malakasche staatjes, den Riouw-Lingga-Archipel en een deel der
Oostkust van Sumatra. Behoudens het cenigszins
gekunstelde, aan iedore schrijftaal eigen, schijnt
de tegenwoordige taal niet belangrijk van de oude re, in de oudste Djohorsche werken vertegenwoordigd, of to wijken. De oudere werken vinden nog
steeds navolging, zoodat do geschreven literatuur
iets kunstmatig-ouderwetsch heeft.
Daar de Maleiers van Malaka onder de eersten
behoorden, die aanrakingen hadden met Europeesche zeevaarders, ward hun taal door dozen
gebruikt om zich verstaanbaar to maken tegenover andere Archipel-volken. Drie malen is het
Maleisch dienstbaar gemaakt aan uitbreiding van
gezag of invloed van vreemde machten, nl. door
den Islam, door de Portugeezen on door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, opgevolgd
door het Ned.-Indisch gouvernement. In geheel
Sumatra ward het Maleisch, de taal van het Mohamm.edaansche Malaka, de voertaal van den
Islam. De taal van Malaka ward den Portugeezen
eerder dan den anderen Europeeschen zeevaarders bekend. De Portugeezen brachten op hun
tochten naar de Oostelijke eilanden het Maleisch
als bemiddelingstaal tusschen hen on de inlandsche bestuurders; waar zij zich vestigden on naar
hunnen volksaard zich spoedig met de inheemsche bevolking vermengden., ward hun Maleisch,
natuurlijk met vele Portugeesche woorden vermengd, de voorname geinaporteerde taal, waarvoor, zooals op Ambon en Banda, de land stalen
naar het binnenland moesten wijken. Verdere
verbreiding had plaats nadat de macht der Portugeezen voor die der Hollanders had moeton wijken. De Compagnie bediende zich bij haar voortdringen in Java, Madoera on Oostwaarts van een
geadapteerd Maleisch, in brieven iets zuiverder
onder den invloed van het schrift on do eenigermate geletterde tolken. Zoo ontstond een zoo gemakkelijk mogelijk gemaakte kanselarij- en
omgangstaal, de eerste met wat hooger termen,
de tweeds met zoo min mogelijk omslag on met
vele ontleende woorden. Tegenover de bedienden van elks volkssoort bedient men zich
van een zeer beperkt Maleisch, dat dien naam
slechts dragon mag, omdat de meeste woorden
daarvan aan het Maleisch ontleend zijn. De naar
de oudere modellen gevormde taal, veelal het Riouwsch-Maleisch genoemd, is door het inlandsch
onderwijs alom verbreid. Het Maleisch is dus geen
eenhekl, noch in tijd, noch in taalgebied, noch in
gebruik. Reeds in de oudste geschriften on woordenlijsten blijkt een tweeledige invloed, nl. die
van het Hindoeisme, zich openbarend in een groot
aantal Sanskrit-woorden, on die van den Islam,
kenbaar door de overn.eming uit het Arabiscb,
het Perzisch, het Tamil en het Hindoestani.
Overigens hebben nog bet Ohineesch, het Sia-

meesch, het Engelsch en het Hollandsch eenigen
invloed gevestigd; in dienststukken en in de Mal.
pars neemt 't gebruik van Holl. woordeb steeds
. toe.
De in w e n d i g e geschiedenis van het
Maleisch is niet zooals die van het Javaansch to
traceeren. De reden daarvan is het nagenoeg geheel ontbreken van oude opschriften.
De s t r u c t u u r van het Maleisch is vergeleken met die van het Javaansch zeer oud;
m. a. w. de Maleische woordvorm vertegenwoordigt een veel ouder type dan de Javaansche,
ook dan de oud-Javaansche.
De stam.woorden zijn in hoofdzaak tweelettergrepig. De beteekenis is inhaerent aan de
laatste lettergreep. Voor nadere bijzonderheden,
zoo ook voor geschiedenis van de beoefening van
het Mal., zie de groote Encycl. van N.I.
De toekomst van het Maleisch kan als zeer
belangrijk beschouwd worden. Door het Inl.
onderwijs. wordt een geuniformeerd Maleisch
steeds meer bekend gemaakt on alom verbreid ;
de Inl. pers bedient zich meer on meer van dat
Maleisch, dat, hoewel op Java anders uitgesproken dan op Sumatra, toch allengs het karakter
van een algemeene schrijftaal krijgt. De voor
eenige jaren (Bijblad 5821) ingevoerde officieele
spelling bevordert dit in hooge mate.
MALEISCH - POLYNESISCHE TAALSTAM. Zie
INDONESISCJHE TAALSTAM.
MALEMAN, d. i. godsdienstigo maaltijd in de
vastenmaand (zie aldaar on vgl. KANDOERI).
MALEO. Naam. op Celebes voor den Hatrier vogel,
Megacephalom rnaleo,
aldus genaamd omdat de kop, op een langen., naakten
hall gezeten, door het stork geknobbelde achterhoofd aan een Kamer doet denken. Doze vogel
begeeft zich in Augustus en September in groote
troepen naar de zandoevers aan zee; het wijfje
graaft een gat van drie a vier voet diep, legt
daarin eon ei, bedekt het met een hoopje zand
en keert naar het bosch terug; na 10 a 12 dagen
komt zij weder em eon ander ei to leggen on herhaalt dit 6 a 8 maal. De jonge vogels gaan terstond naar bet bosch, waar zij hun eigen voedsel
zoeken, daar de ouders niet naar hen oro.zien.
De groote eieren worden door de inboorlingen
met ijver gezocht en met smaak gegeten. De
Maleo wordt op Noord-Celebes on de Sangieilanden gevonden.
MALIK IBRAHIM. Zie HEILIGEN (MOH.
INDISOHE).
MALILI. Onderafd. van de afd. Loewoe met
gelijkn. standplaats voor den gezaghebber bij
het Binn. Bestuur. (Zie CELEBES d. de Z.O.
arm) en NUTTIGE MINERALEN. Het plaatsje,
gelegen aan de gelijkn.. rivier, in haar bovenloop
Larona geheeten, heeft een aanzienlijken uitvoer
van damar. Het voorkomen van ijzer- on nikkelertsen in d© Maleisch , bovenstreken kan voor
Malili als afscheephaven van beteekenis worden.
MALIM, naam, v. d. Moh. dorpsgeestelijke in
M. Sumatra. Vgl. DORPSGEESTELIJKE.
MALINDJO (JAN.). Zie GNETUM.
MALINTANG (GOENOENG). Berg ter Sum.
Westkust op de grens met do residentie Tapanoeli, 1893 M. hoog. Zie ook SAGO.
MALOEA (STRAAT). Zie OMBAI (STRAAT).
MALOESE TASI. Zelfbesturend landschap,
behoorende tot de onderafd. en afd. Pare-Pare
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(gouv. Celebes en Onderh.), bestaande uit de in
1906 van Sidenreng gescheiden landschappen Soreang, Batjoe kiki, Bodjo, Palanro en Napo,
De voornaamste plaats is Pare-Pare.
MAMAK. Zie MINANGKABAUERS en
ORANG MAMAK.
MAMBERAMO of ROCHUSSEN RIVIER. De
Mamberamo = „mam-berammoe" = „groot
water", behoort tot de grootste rivieren van
Nieuw-Guinea. Zij mondt uit op de Noordkust
bij Kaap d'Urville, welke kaap op haar rechteroever ligt op 1 °26'56"Z.B. en 137°54'20" O.L.
Het uiterste punt van den linkeroever ligt op
1°26'50" Z.B. en 137°53' O.L. •
be Mamberamo onstaat uit de samenvloeiing
bij het Kalongeiland van de uit het 0. komende
Idenburg- en de uit het W. stroomende V. d.
Willigenrivier. Het stroomgebied der bronrivieren
van de Mamberamo is bedekt met een dichte
boschvegetatie. De bevolking langs de Mamb6ramo is zeer dun gezaaid. In de meervlakte
wonen naar schatting 1500 menschen; de oevers
langs de Rouffaer- on V. Daalenrivieren (die
samen de van der Willigenrivier vormen) zijn
betrekkelijk dicht bevolkt.

MAMBOELILING. Bergtop op Celebes (zie
aid onder b Midden Celebes), hoog 2850 M.
MAMOEDJOE. Onderafd. der afd. Mandar zie
aldaar), omvattende het gelijknamige landschap
en Tapalang zonder het Toradjagebied. De J
30.000 zielen tellende bevolking is gevestigd aan
de kust of in het hooge bergland.
MAMPAWA. Onderafd. van de afd. Singkawang der res. Westerafd. van Borneo, bevattende
het gelijknamige landschap en sedert 1916 het N.
deel van het landschap Mandor (zie aldaar). Het
landschap Mampawa grenst ten N. aan de onderafdeeling Singkawang, ten 0. aan Landak, ten
Z. aan Pontianak on ten W. aan de zee; de
oppervlakte wordt op 2510 K.M.' geschat. De
rivier van Mampawa, die op den Goenoeng Pan dan ont4pringt, is de hoofdrivier: Mampawa
wordt geroemd als vruchtbaar. De bodem, hier
en daar moerassig, is over het algemeen vrij
hoog on heuvelachtig; de Boekit Niboeng is een
der hoogste toppen. De bevolking is dun gezaaid zoodat een deel van den grond on bebouwd
'
Is; zij telde op ulto. 1915 ± 17600 Dajaks,
15.500 andere Inlanders on ± 9700 Chineezen;
tezamen + 42.800 zielen.
MANAWOKA. Zie GORAMEILANDEN.
MANDAILING. (Groot- en Klein Mandailing,
Oeloe en Pakantan). Uitgestrekt gebied in het
Zuiden der residentie Tapanoeli (Sumatra). Het
dal van de Batang Gadis on de Batang Angkola,
bekend onder den naam Vallei van Groot
Mandailing, vormt het voornaamste bestanddeel
van dit landschap. Een deel van deze vallei, nl.
de streak rondom Panjaboengan, is eon uitgestrekte sawahvlakte; het gedeelte bij de samenvloeiing van de Batang Gadis en de Batang
Ai gkola vormt eon 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 toppen van 1800 tot 2000 M., zeer gezond. Het
Zuiden is een zeer woest bergland op de grens
met Sum. Westkust.
Groot Mandailing bestaat uit zeven koeria's,
Klein Mandailing telt vijf koeria's. Samen vorBRIM. BNCYCL. V. N.-I.

men' zij Met Oeloe on Pakantan een onderafd.
van de afd. Padang Sidimpoean. •
Het .in.landsch bestuur berust bij de koeriahoofden, die alien bezoldigd zijn. Aan hen
ondergeschikt zijn de dorps- of kamponghoofden, die weer onder zich hebben een derde
categorie, de ripe-hoofden.
De geb.eele bevolking van Groot Mandailing
kan op 30.000 worden geschat. Volgens de overlevering is de bevolking van Toba-Bataksohe
afkomst. Het is echter wel zeker, dat met name
onder sommige hoofdenfamilies elementen nit
de Minangkabausche landen voorkomen. Ben af•
zonderlijk element vorme -o. de Orang Loeboe (zie
aldaar).
De bevolking van Klein Mandailing (24000 in
1905) bestaat nit Mandailingers on Oeloe's (zie aldaar ). De Mandailinger is gespierd van lichaamsbouw on tegen vermoeienissen bestand, is kaim on
bedaard, maar achterdochtig, dobbelzuchtig en
gierig. De bevolking, voornamelijk langs de
hoofdrivieren gevestigd, belijdt den Islam, maar
vooral de Oeloe's en Loeboe's hebben nog vele
heidensche gebruiken behouden. De Christenzending ving aan omstreeks 1870 door de vestiging
van een Doopsgezind zendeling in het toen nog
grootendeels heidensche Pakantan; er zijn awls
± 250 gemeenteleden. Ook bij de 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. De Mohammedaansche godsdienst schijnt zich daarentegen wel uit to breiden.
Econotni8che toestand. De voornaamste bron
van inkornsten is de rijstbouw. De opbrengst der
sawahs rondom Panjaboengan is zoo groot, dat
jaarlijks 30 tot 40 duizend pikoel rijst kan worden
uitgevoerd. Voorts worden macs on andere tweede gewassen verbouwd, en in Klein Mandailing
voel koffie; oak de cultuur van muskaatnoten,
kruidnagelen on peper neemt er toe. Stofgoud
wordt op vele plaatsen uit de rivieren gewonneu.
De veeteelt is niet van groote beteekenis. De nijverheid bepaalt zich tot het vlechten van ligmatjes en rijstzakken van pandanbladeren en
het pottenbakken, dat door vrouwen geschiedt.
Belau grijkste plaatsen in Gr. Mandailing: Penjaboengan, Tano Bato en Goenoeng Toea; in Klein
Mandailing: Kota Nopan, Manambin, Tolang,
Hoeta Godang en Moeara Sipongi.
MANDAILINGERS, MANDAILINGSCH. Zie
BATAKS en BATAKSCH.
MANDALAWANGI. Een vulkaankegel, 2960
M. hoog, gelegen op den O.N.O.-kraterrand van
den Pangeranggo. Zie GtDE-PANGERANGGO.
MANDALIKA (MAL., SOEND.), MANDALIKA
(JA.V ) Zie ARTOCARPUS RIGIDA.
MANDAR. Afdeeling van het gouvernement
Celebes en Ond., omvattende een oud bondgenootschap van zeven landschappen, dat zich
Tangs de W.kust van Celebes van de golf
van Mandar N.waarts tot aan Kajeli aitstrekt. De landschappen tot Mandar behoorende
zijn Binoeang, Balangnipa en Madjene aan de
Z.kust (golf van Mandar) en Pambaoeang,
Tjenrana, Tapalang en Mamoedjoe aan de
W.kust. De bevolking bestaat uit Boegineezen
(Mandareezen ) en uit Toradja's; het gezag is in
handen van de eerstgenoemden, die de kusten
bewonen en Mohammedanen zijn. De Mandareezen zijn van ouds de beste zeevaarders van
20
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Celebes, zij onderhouden een levendige prauwvaart. De Toradja's (zie aldaar) zijn heidenen en
onbeschaafd. In Boven- Binoeang maakt het Christendom onder hen goede vorderingen. De grond
wordt als vrij -vruchtbaar geroemd, en ook voor
koffiecultuur geschikt; behalve dit product zijn
de voornaamste voortbrengselen : djagoeng, copra, pisang en katoen. In de bovenstreken van
Binoeang en Balangnipa vindt men prachtige
rijstvelden der Toradja's. An 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 cult landschap bij contract
afstand gedaan van alle gezag en meerderheid
over Mandarsche bestuurders.
Tengevolge van klachten over de in do la , ldschappen heerschende anarchic werden in 1905
geheel nieuwe contracten met de zelfbesturen gesloten. Aanvankelijk leek de politieke toestand
gunstig, maar 6-7 Juni 1906 word de be&,t,t,ing
te Madjene overvallen. Aan het verzet werd specdig een einde gemaakt, evenals in Mamoedjoe na
de inne ming van Boodon g- Bo eclo ng. Tnaes
de toestand over het algemeen goed genoemd
worden. Tezamen vormen deze landschappen

nu een afd, onder een Assistent-Resident met
standplaats Madjene.
MANDARSCHE TALEN. Doze naam vat tezamen het Mamoedjoesch en het Mand'irsch.
De laatstgenoemde taal is die der Mandarsche
landschappen Tjenrana, Pambaoeang, Madjene,
Balangnipa en Binoeang. Het Mamoedjoesch
heeft zijn gebied ten N. van Tjenrana, en wel

aan de kust van Straat -Makassar, van do
baai van Mamoedjoe of tot aan Karosa. De Mandarsche talon staan zoer dicht bij het Boegineesch en het Makassaarsch, vooral in klankstelsel en woordenschat.
MANDARIJN. Zie CITRUS.
MANDIKI=MEND/KAI (mAL.). Zie CITRUL LUS.
MANDIRI (ILI). Een onwerkzame vulkaan
vlak bij Larantoeka (Oostkust Flores), 1502
M. hoog, met twee toppen, zoodat hij het
vermoeden wekt eon wide dubbelvulkaan to
zijn.
MANDOR. Landstreek deel uitmakende van de
afdeelingen Pontianak en Singkawang, res. Westerafd. van Borneo, bosproeid door de Mandor of
Wrap, grootendeels heuvelachtig, met vruchtbaren bodem, die zich voor verschillende cultures
leent; goede rijstvelden worden in het district
aangetroffen. Het landschap leverdo eertijds veel
goud op. In Mandor heeft het zelfbestuur der
Chineesche kongsi's het langst bestaan ; in 1884
is daaraan echter eon eind gemaakt en zijn ook
de Mandor-Chineezen onder direct bestuur gebracht (zie KONGSI).
MANGAANERTSEN. Het aantal vindplaatsen
van mangaanerts is in Indic vrij groot, loch
slechts bij uitzondering is aanleiding gevonden
our tot werkelijke exploitatie over to gaan. Het
wordt aangetroffen op Java (res. Dj ,kjak,r - a en
Preanger), op Sumatra (Oeloe Ajer,. afd. L Kota,
Betoeieg a. d. Boven-Kampar) Bank., en N. C Aebes. Nog moot worden gememoreerd de aanwezigheid van mangaanlcnollen in mesozoische diepzeeefzettingen van Borneo, Timor en Roti.
MANGANI. Plaats in de onderafdeeling Soe-

liki (Sum. Westk.), zetel van de Mijnbouw Mij.
Aequator (zie SOELIKI).
MANGANITOE. Een landschap van de onderafd. Sangi-eilanden, afd. Menado der gelijkn. res.
onder het bestuur van een radja met zijn mantris
(zie KANDHAR), gelegen in het Z.W. van hot
eiland Groot Sangi.
MANGGA (MIL.), Manggah (soEND.). Zie MANGIFERA INDICA.
MANGGAR. Een van de vijf districten, waarin
de assistent-residentie Billiton is verdeeld ; met
de gelijkn. hoofdplaats,.
MANGGARAI. Landschap op het W. gedeelte
van het eiland Flores, afd. Flores, res. Timor
en 0., onder een te Reo gevestigd civiel gezaghebber. Het omvat de ressorteu Roe, Laboean
Badjo on Todo van het op Flores gelegen gebied
van het sultanaat Bima; de sultan heeft to Roo
een vertegenwoordiger. Van de taal is nog weinig
beke. Zie verder FLORES.

MANGGIS

Manggoe (s OEND). 9
Zie GARCINIA MAN-

(MAL., JAV.),

M mggistan (MAL.).

GOSTANA.

MANGIFERA INDICA L. Am.p6lam, MemiVlangga (MAL.), Palam (mINANGIK.
MAL.), Peen). (JAv.),Boewah, manggah (soEND.),
Amplem (BAL.). Bekende vruchtboom, meest
Mangga genoemd, in den geheelen Archipel algemeen gekweekt; ook buiten Azie overal
in de tropen aangeplant. Boom met dichto
rondo kroon, en smalle, leerachtige bladeren.
Een groot aantal verschillende vormen zijn.
bekend ; wellicht zijn het ondersoorten. De
eironde, groene of gele vruchten hebben eon
oran jekleurig, vezelig vruchtvleesch onder een
vrij dunne schil on rondom eon groote platte pit.
De onrijpe vruchten worden algemeen gebruikt
our in to leggen of tot moss to koken; de rijpe
worden rauw gegeten.
MANGIFERA ODORATA Griff. Koeweni,
Kweni (JAv.), Kaweni, Li moes, B6m.bem (soEN-D.),
Groote boom, door de inlanders vaak aangeplant
our de vruchten, die rijp worden gegeten. Ze
smaken on rieken stork naar terpentijn.

MANGIR (Jay.). Zie GANOPHYLLUM.
MANGKOE (JAv.) beteekent „op den school
hebben, dragon, 'louden" en figuurlijk: „lets
onder zich of onder zijn beheer hebben"; b.v:
Mangkoe (ef Amangkoe) Boewantt (zie ald.),
die 't heelal op den sehoot draagt; Mangkoe
N'egara (zie VORSTENLANDEN); Mangkoe

Boemi.

MANGLI (jay.), MANGLID (soEND.). Zie MI(MELIA VELUTINA en M. MONTANA.
MANGOENAN. Complex van zoutdepot-pak.
huizen (etablissement) in het zoutland Booncl6r, nabij do hoofdplaats Pam6kasan, afdeeling
en regentschap van dien naam, residentie
Madoera.

MANGOENREDJA. Controle-afd. van de afd.
Tas,ikmalaja,

res. Preanger-Regentschappen.

MANGOLI. Eiland behoorende tot do Soela-eilanden, afd. Batjan, res. Ternate en
Oriderh.

MANGRAS. Zie ELEUSINE.
MANGROVE (of vloedbosch). Plantenform,atie van do tropen, bestaande uit boomen of
heesters, die adaptaties vertoonen aan het
levee in een stork zouthoudenden slijkbodem.
De mangrove heeft vaak het uiterlijk van eon
bosch; sours ook is ze eon heesterachtige for-
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matie of bestaat ze uit kleine boschjes. Het
aantal plantensoorten, dat een mangrovebosch
samenstelt, is betrekkelijk niet groot. Tot de
typische planten behooren vooral vertegenwoordigers van de familie der Rhizophoraceegn en
verschillende soorten van Brugiera. Verder treft
men er Oombretaceeen aan, Lythraceeen, Meliaceeen, Myrsinaceeen, Verbenaceeen, Acanthaceeen en vaak nog een aantal begeleidende planten als de Nipahpalm. Het verst in zee staan de
Rizophora's met hunne luchtwortels, die men
wegens hun uiterlijk ook wel steltwortels noemt.
Ze komen op een vrij groote hoogte boven den
grond uit den stam to voorschijn, en groeien
na herhaalde vertakking met een bocht naar
den bodem. Ze hebben het voordeel, dat ze
de plant over een groot oppervlak in den weeken bodem bevestigen, waardoor bij vloed de
golfslag haar niet kan losslaan. Mangrove kan
men in Indic aan bijna alle lage stranden aantreffen, waar zich slib afzet.
MANIHOT GLAZIOVII Zie CJAOUTOHOUC.
MANIHOT UTILISSIMA Zie OEBI KAJOE.
MANILA (BOENGA) (MAL. moL.). Zie TABERNAEMONTANA CORONARIA.
MANILA-COPAL. Zie AGATHIS.
MANILLAHENNEP (Kofo). Deze vezelplant
Musa textili8 wordt eerst sedert betrekkelijk korten tijd op Java aangeplant. De vezel wordt op
de markt minder beoordeeld dan de Philippijnsche hennep. Zie ook PISANG.
MANINDJAU. Oude vulkaan ten W. van de
hoogvlakte van Agana, ten N.W. van den tweeling-vulkaan Singgalang-Tandikat. Het lieflijke,
stille meer van Manindjau (Danau) is de bodem
van de, door het ringgebergte ingesloten kom;
zijn waterspiegel ligt 459 M. boven de zee,
de lengte is 16.6, de grootste breedte 8 K.M.
Tegen den700 M. hoogen O.lijken bergrand kruipt
in 43 zigzags een rijweg op, die de nagri Manindjau, aan den O.lijken m.eeroever, verbindt
met Matoer (1039 M.) en de hoogvlakte van
Agam (Fort de Kock). Het meer met zijn randgebergte levert een buitengewoon natuurschoon
op.
MANINDJAU. Onderafd. der afd. Again van
de res. Sum. Westkust met gelijkn. hoofdpl.,
standpl. van e©n 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,
.behooren tot doze onderafd. het ten O. van den
rneerrand gelegen distr. Matoer, en het district
Loeboek Basoeng (zie aldaar), tusschenhet meer
en de zee gelegen.
MANIPA. Eiland ten Weston van het eiland
Ceram. op 3° 15' Z.B. en 127° 40' 0.L., behoorondo tot de onderafd. West-Ceram, afd. Ceram,
res. Amboina. Het eiland is ongeveer 20 K.M.
lang en heeft een oppervlakte van ± 80 K.M 2 .
De grond is heuvelachtig (de grootste hoogte
bedraagt + 600 M.) en levert veel sago op.
MANIPA (STRAAT) is de 25 K.M. breede
strait tusschen Manipa en de N.O. punt van
Bceroe.
MANJAR (Jev., S OEN D. ). Zie WEVERVOGEL.
MANNA (MANAK). Afd. van de res. Benkoelen met gelijkn. hoofdpl. aan den Indischen Oceaan, ten N. grenzende aan Seloem.a en ten Z
aan Kauer. De oppervlakte bedraagt 2107 K.M. 2,
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de bevolking ruim 32.000 inwoners, waaronder
15 Vreemde Oosterlingeu on enkele Europeanen.
De voornaamste plaatsen zijn in het algemeen
de pasirandoesoens; druk bezochte weekmarkten worden gehouden to Pasar Manna, Toengkal,
Doerian Rginim,Kedoerang,Masat en Tandjoeng
Sakti.

MANOEK (TJI) of RIVIER VAN INDRAMAJOE. Rivier op West-Java. Zij ontspringt
op het zadel (1330 M;), tusschen den Papandajan
on het Zuidelijk daaraan grenzend gebergte.
Van Karang Samboeng, waar ze zich met de Tji
Loetoeng vereenigt, is zij voor groote prauwen
bevaarbaak, maar de scheepvaart is thane alleen
van beteekenis meer benedenwaarts, voornamelijk voor den uitvoer van rijst (zie INDRAMAJOE). Bij den hoek van Indramajoe stort zij
zich met twee armen in zee.
MANOEKWARI. Hoofdplaats van de afd.
Nieuw-Guinea, welk gebied ressorteert onder de
res. Ternate en Onderh. (Zie DORA on NIEUWGUINEA).
MANSINAM. Papoesche kampong op het
eilandje Manasbari, aan den N.W.-lijken ingang
der Geelvinkbaai, onmiddellijk ten Z. van Manoekwari. Men vindt er den oudsten Zendingspost
met een kerkje on school; in de omgeving
dozer gebouwen wonen eenige opkoopers, zetbazen van Ternataansche handelaren.
MANTANG (ORANG). Zie ORANG MANTANG.
MANTELDIEREN (Tunicata). zie het art. in
de groote Encyclopedie van N.I.
MANTJANEGARA (letterlijk : „Vreemd land"
= buitenland). In hot oude Mataramsche Rijk
onderscheidde men de „Stad" (Jay. Nagira),
de Ommelanden (Jay. Nagar& agoeng) en do
Buitengewesten (Jay. Ma,ntAnag&ra). Onder de
MA,ntjinagara, vielen : Banjoemas, Madioen,
Kediri; voorts Djapan (Z.W. Soerabaja), Djipang (Z.O. R6mbang), Grobogan en verdere
kleine landschappen, welke niet als Oosthoek
(Jay. Bangwetan) of als Stranddistricten (Jay.
Pasisiran) onder het rechtstr. bestuur der Comp.
waren gekomen. Zie BANGWETAN en VORSTENLANDEN.
MANTJAPAT. Benaming op Java voor de
nabuurdorpen, t. w. de 4 dorpen, welke naar de
4 luchtstreken het dichtst bij een dorp zijn gelegen; 111 a n t j ft lima zijn de 4 daarop volgende dorpen. Tusschen deze dorpen, en met
name met de rnintja,pat bestaat, .00k volgens
de Javaansche wetten, een zekere solidariteit;
zij zijn o.a. verplicht elkander' in bepaalde omstandigheden ter hulpe to komen.
MANTRI. In Maleischo 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 r a d j a.
Op Java duidt de titel mantri ambtenaren van
minderen rang aan; in de Vorstenlanden aldaar
zijn de mantris ambtenaren van een wedana, in
rang volgende op den panewoe (zie VORSTENLANDEN).
MAOEMERE. Onderafd. der afd. Flores, res.
Timor on Onderh., ender het beheer van een
controleur bij het B. B. op de gelijkn. standplaats (Maoeme're aan de baai van dien naam)
gevestigd. Op een aantal plaatsen in het binnenland vindt men R. K. missieposten.
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MAOS—MARSDEN (WILLIAM).

MAOS. Station van de spoorlijn Batavia—Soerabaja, ongeveer op de helft van die lijn gelegen, in de res. Banjoemas. Vroeger moesten
de reizigers uit beide richtingen bier overnachten.
MAPIA. Groep van drie eilandjes, op eon atol
gelegen ten N. van Nieuw-Guinea op ongeveer
1° N.B. en 135° 0.L., behoorende tot de res.
Tomato en Onderhoorigh. De eilanden zijn overdekt met klapperbossch an, waarvan het ontstaan
aan de tegenwoordige inboorlingen onbekend
is. Sedert een dertigtal jaren zijn die inboorlingen in dienst van de to Hongkong gevestigde
Amerikaansche firma O'Keefe & 0o., die op Mapia een copra-etablissement bezit.
MAPOR (ORANG). Zie ORANG LOM.
MAPPI-RIVIER. Een rechter (grootste) zijrivier van de Digoel (zie aldaar) op Zuid-NieuwGuinea.
MARABAHAN (MOEARA-BAHAN). Onderafd. der afd. Bandj6rmasin onder een Gezaghebber met standplaats Marabahan aan de samenvloeiing van de Bahan en de Barito gelegen, bestaande uit een district, Bokoempai (zie aldaar).
Marabahan is een zeer gunstig gelegen drukke
b.andelsplaats, een halven dag stoomens van
Bandjermasin verwijderd. Volgens de opname
van 1905 telt de plaats een bevolking van ±
2100 personen, w. o. een paar Europeanen.
MARANTA ARUNDINACEA L. fam. Marantaceae. Garoet (JA.v.), Patat (soEND.).
De arrowroot-plant, een kruid, 50-75 c.M.
hoog, met witte bloemen en zetmeelrijke wortelstokken. De bests resultaten met de kultuur
bereikt men op een hoogte van 150-500 M.
boven zee, op lossen, niet al to zandigen en behoorlijk bemesten bodem. De wortelstokken worden met de hand geraspt on de geraspte stukjes
met water gekneed. Daarna laat men het meel
bezinken, schenkt het water of en droogt de
meelmassa in de zon.
MARAPALAM. Een bergrug (1175 M.) ter
Sum. Westkust ten Z. van den Sago en 12 K.M.
ten N.O. van Fort van der Capellen (zie aldaar).
MARAPI. Vulkaan op Sumatra in de Padangsche bovenlanden. De hoogste top, Oostelijk, is 2892 M. hoog; ten W. van dien top ligt
een uitgestrekt plateau met verschillende oude
kraters on een werkende. Groote uitbarstingen
zijn bekend uit de jaren 1807, 1822, 1833, 1834,
1845, terwijl in den laatsten tijd veelvuldige
kleinere uitbarstingen met daaraan gepaard
gaande aschregens voorkwamen. De Marapi is
aan de N.zijde tot op een hoogte van ongeveer 1600 M. bewoond, aan de Z.zijde zijn de
hellingen steiler en daardoor minder bewoond
en nog meer begroeid. Aan die Zuidzijde boven
de nagri Pariangan moat een der alleroudste
vestigingen der Minangkabauers gelegen hebben.
De Sorik Marapi (zie aldaar) wordt ook wel
Merapi genaamd. Zie voor het zoogen. „eeuwig
vuur" ook Merapi geheeten, onder MELATI
DARAT.
MARBALATOEK. Berg van 1650 Meter
hoogte in het gouvernement Oostkust van Sumatra. Het is het hoogste punt van den steilen
Oostelijken oever van het Toba-meer.
MARDIJKERS. (Zie BURGERS). Zwarto slaven uit Angola, of elders, althans van buiten
den Archipel, aan wie de vrijheid was gegeven
of die waren vrijgekocht, on hun afstammelin-

gen. Men vindt er Mohammedanen onder en
Christenen.
MARECHAUSSEE. Het in 1890 met beperkt
doel opgerichte, in 1912 in de legerformatie opgenomen korps marechaussee to voet in Atjeh en
Onderh. is verdeeld in division, die in brigades
zijn onderverdeeld; elke brigade bestaat uit een
sergeant en 19 niet-Eur. mindere militairen.
Bewapening: karabijn en matechausseesabel (klewang). De sterkte van het korps bedraagt 20 officieren of onderluitenants, 72 Eur. on 1140
Arab. of Inl. minderen. Bij de pacificatie van
Atjeh bewees het korps hoogst gewichtige
diensten.
Gouv. besluit van 5 October 1916, no. 19
zijn op Java 2 division marechaussee opgericht,
waarvan 1 (verdeeld in 3 afd.) gelegerd is
in West-Java en 1 (verdeeld in 2 afd) in
Oost- Java.
MARGA. Het woord marga wordt op Sumatra
gebezigd in twee verschillende beteekenissen.
In de Alas- en Bataklanden duidt hot een groote
genealogische gemeenschap, (peen rechtsgemeenschap) een verwantenkring, aan ; op Zuid-Sumatra ziet het op een groote territoriale gemeenschap (wel rechtsgemeenschap). Zie GEMEENSOHAPPEN en BESTUUR.
MARINDENEEZEN. Zie PAPOEA'S.
MARINE. Zie ZEEMACHT.
MARINE - ETABLISSEMENT. Zie WERVEN
en DOKKEN,
MARIO RI AWA (NEDER - MARIO) MARIO
RI WAWO (OPPER-MAR10). Deelen van Soppeng (zie aldaar).
MAROE - MEER. Zie AMAROE-MEER. ,
MARONENEN. De naam van de bewoners van.
Roembia en Poleang, Zuidkust van den Zuidoostarm van Celebes. Zij zijn klein van gestalte.
De hoogere beschaving, vergeleken met andere
stammen op Celebes, doet Elbert sterke vermenging met Hindoes vermoeden. De bewoners
van Mengkoka en MiSmboeloe zijn een mengsel
van Maronenen en Toradja's; zij spreken echter
de taal der eersten. Elbert roemt zeer het mooie
vlechtwerk der Maronenen. Zij zijn goede speerwerpers on maken jacht op buffels en herten.
Zie Dr. Johannes Elbert, Die Sunda Expedition.
MAROS. Onderafd. van de afd. Makassar,
gouvern. Celebes en Onderh., bevattende de
distr. Maros, Tanralili, Toerikale-landen, Rilaoe,
Bontoa, Tjamba, Melawa, Tjenrana, Laija, Gantarang Matinggi, Bira, Biringkanaja, Montjongloe
on Soediang. De gelijkn. hoofdpl. (ook wel Soerodjirang genaamd) zetel van den controleur B.B.,
der onderafd. ligt aan de rivier van Maros ongeveer 5 uren boven haar monding.
De slecht bevaarbare rivier van Maros ontspringt in het bergdistrict Laboewadja, neemt
de Tanralili op, vormt bij Bantimoeroeng een
prachtigen waterval, en ontlast zich in de Straat
van Makasser. De Boeloe Saraoeng, gewoonlijk
Piek van Maros genaamd (1350 M.), is van uit
Maros zichtbaar.
MARS. Zie P1NJINGAT.
MARSDEN (WILLIAM). Geb. 1754 to Verval, Ierland, overl. 1836. Van 1771-1779 to
Benkoelen in dienst der Eng. 0. - I. Comp. Hij
verwierf zich groote verdiensten door zijne geschied- en taalkundige studion, die ook voor een
deel op Ned.-India betrekking hadden. Op laatstgenoemd gebied verschenen van hem o.a.: „The

MARSDEN (WILLIAM)—MAT (SPAANSCHE).
History of Sumatra", 1783, „A Dictionary of the
Malayan Language, to which is prefixed a grammar", London 1812, „A Grammar of the Malayan
Language", London 1812.
MARSDENIA. (Sumatra-Indigo). Zie TAROEM AKAR en INDIGO.
MARTAPOERA. Onderafd. der afd. Bandj5rmasin onder een Controleur met standplaats
Martapoera; bestaande uit de districten Martapoera, Riam-Kanan en Riam-Kiwa (zie aldaar).
Zij omvat het stroomgebied der Martapoera en
harer bronrivieren tot de Antasan Benteng, de
grans der onderafdeeling met Bandj6rmasin.
Tusschen de Riam-kiwa on -kanan is het land
heuvelachtig, overgaande in het scheidingsgebergte met Tanahboemboe (G. Meratoes); bewesten daarvan bestaat het uit moerassen, die
zich tot de Barito uitstrekken. De bevolking
heeft zich langs de oevers der rivieren en langs
de wegen neergezet. • De onderafd. bevat belangrijke mineralen ; mangaan-erts, ijzererts,
kwikzilver, platina, goud, diamanten en kolen;
geruimen tijd is de kolenmijn Oranje-Nassau.
te Pengaron van Gouvernementswege geexploiteerd geworden, doch wegens geleden verliezen werd de exploitatie opgegeven. Thans treft
men in de onderafdeeling nog een particuliere
mijnbouwconcessie aan, namelijk Goenoeng
Koepang (zie aldaar). De gelijkn. hoofdpl. telde
in 1905 4300 bew. waaronder een 20-tal Europ.,
150 Chin. en 230 Arab.
MARTAPOERA. Plaats in de residentie Palembang aan de Kom6ring, standplaats van den
controleur van Kom6ring-oeloe (zie ald.).
MARTAPOERA-RIVIER. De tweeds belangrijke linkerzijrivier der Barito. Zij mondt bij
kampoeng Mantoeiel tegenover het eiland Tamban in de Barito uit on ontstaat 6 K.M. stroomopwaarts van Martapoera uit de bronrivieren
Riam-kiwa on Riam-kanan, die op het Meratoes-gebergte ontspringen.
MARTERS. Zie WEZELS.
MAS. Javaansch woord, dat „goud" beteekent,
doch ook als adellijke titel gebruikt wordt. Zie
ADEL. Bij wijze van beleefdheid worden ook
niet-adellijken wel met „Mas" toegesproken.
Kali Mae is de naam van een zijtak der Rivier van Kediri. Zie JAVA; de Brantas.
MAS (KAJOE) (MAL. moL.). Zie SARCOCEPHALUS CORDATUS.
MASAMBA. Onderafd. van de afd. Loewoe,
gouv. Celebes on Ond. onder een controleur B.B.
met standplaats Masamba. Zie ook CELEBES.
MASAMBA-RIVIER. Zie CELEBES onder b.
MIDDEN-CELZBICS.

MASANG. Een der grootste rivieren van Sum.
Westkust, die uitkomen in den Ind.Oceaan.
Haar bovenloop wordt hoofdzakelijk gevormd
door het water, dat van de 0.1ijke en N.lijke
helling van den Singgalang afvloeit en zich
voornamelijk in de Soengai Doerian on de Si
Anok verzamelt, welke riviertjes de voornaamste rol speelden in de worming van het Karbouwengat (zie aldaar). In twee armen stroomt
de rivier in zee, bij Katiagan in het N. en bij
Tandjoeng Masang in het Z.
MASARANG. Een 1275 M. hooge vulkaan
ten N.W. van het meer van Tondano (Minahasa).
MASARETE. Negorij aan de Zuidkust van
het eiland Boeroe, residentie Amboina.
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MASENREMPOELOE (MASENRE-BOELOE)
Oorspronkelijk een bondgenootschap van de
van elkaar onafhankelijke landschappen Maiwa,
Batoelappa, Kassa en Enrekan g on de federatie
Doeri gelegen op het Z.W. sehiereiland van
Celebes on ressorteerende onder het gouvern.emeat van Celebes on Onderh. Waarschijnlijk
stond Masenrempoeloe aanvankelijk onder de
suprematio van Loewoe, doch sedert 1686 onder
Boni, terwijl het tusscheil 1724 en 1749 weder
onder Loewoe geraakte.
Bij de militaire expeditie van 1905 en volgende .
Jaren werd nergens op Celebes zulk een hardnekkige tegenstand geboden als in Doeri on
Enrekang, vooral in eerstgenoemd gebied. Onze
troepen ondervonden ernstig verzet to Kotoe,
Boentoe Batoe (waar onze eerste aanval een
&het, was), bij de Allah- en Lintik-stellingen
in de buurt van Kalosi; al deze versterkingen
konden slechts met ernstige verliezen onzerzijds
genomen worden. Na den val van Boentoe Batoe
in Mei 1906 heeft men in deze streken geen
verzet van beteekenis moor ondervonden. Alta
Zelfbestuurders hebben de korte verklaring afgelegd, en werken thans met het Europeesch
bestuur samen om betere toestanden in het Leven.
te roepen. Batoelappa en Kassa zijn gevoegd bij
de onderafd. Pinrang, de andere genoemde landschappen vormen de onderafd. Enrekang van de
afd. Pare-Pare (gouv. Celebes on Onderh.). Voor
de afzonderlijke landschappen zie op de namen.
MASENREMPOELOESCH. Zie SA'DANSCHE
TALEN.
MASOEDJI-RIVIER. Grens-rivier tusschen
de residenties Palembang on Lampongsche Districten; ontspringt in het heuvelachtige terrein,
genaamd Mata Woloe (acht bronnen), stroomt
na een loop van 233 K.M. met een mond, die
1850 M. breed is, in de Javazee uit. Het geheele stroomgebied is weinig bewoond.
MASSOIA AROMATICA Becc., fam. Lauraceae. Een botanisch nog niet voldoende bekende
boom, waarvan echter de bast door geheel
India onder den naam masooi to vinden is.
Deboom komt, naar het schijnt, alleen op NieuwGuinea voor. De boom wordt geveld en dan
ringvormig ingekeept on geschild door overlangsche sneden. Masooi is in gebraik bij de Maleiers van Sumatra, op Borneo, Java en Bali,
er het lichaam m,ee in to smeren ter verwarming.
Verder is de bast in verbinding met sintok
(3- .4v. MAL.) een zeer gebruikelijk middel tegen
buikaandoeningen.
MAT (SPAANSCHE). Het woord mat is ontstaan uit het Tamil mattu, fijnheid van goud
en zilver, en is aanvankelijk alleen in deze beteekenis in zwang gekomen bij de in VoorIndie ter kuste van Coromandel gevestigde
Nederlanders en Engelschen.
Waarschijnlijk niet voor het midden van de
18e eeuw heeft het woord mat in N.-I., als
equivalent van den reaal het burgerrecht verkregen, en sedert is de Sp. mat in de geldcirculatie van den Archipel een belangrijke plaats
blijven innemen.
Bij Ind. Stb. 1856 no. 39 werd de waarde
van de „Sp aansche mat of pilaarmat" vastgesteld op / 2.50, en die van den „Mexicaanschen dollar" op f 2,55. In latere regeeringsbescheiden wordt de naam van mat niet meer aangetroffen.
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MAT (SPAANSCHE)—MATARAMAN.

Ook als fijngewicht voor goud en zilver is de
Spaansche mat van oudsher het equivalent geweest van den reaal. (Zie verder het gedocumenteerde artikel iu de groote Encycl. v.
N.-I.)
Tengevolge van de muntzuivering in de jaren
1907-1910 verdween ook do Spaansche mat
uit den omloop in Ned. India.
MATA GLAP. Een uitdrukking, die woordelijk vertaald „vetclonkerd oog" beteekent
en vooral gebezigd wordt om aan to duiden,
dat iemand tijdens het begaan eener misdaad
niet wist wat hij deed, in een toestand van
tijdelijke zinsverbijstering verkeerde.
MATA KOETJING (DAMAR) (MAL.). Een
voortreffelijke soort Damar, uit verschillende
streken van den Archipel afkomstig (zg. Katoogen-damar). Zie DAMAR en SOPHOBA TOMENTOSA.
MATABELA - EILANDEN. Zie WATOEBALAEILANDEN.
MATAKAOE. Zie FETISISME.
MATAN. Landschap op Borneo's Westkust,
ressorteerende onder de afd. Kotapang, geraamd
op een oppervlakte van ongeveer 24910 K.M.',
met inbegrip van een drietal daartoe behoorende
eilanden, die op ongeveer 110 K.M. 2 geschat
warden. Terwijl het binnenland met heuvels en
bergen bedekt is, zijn de meestal door nipahbosschen bedekte kuststreken laag en vlak en
blootgesteld aan de overstroomingen der talrijke
rivieren, zooals do Pawan, do Pesagoean, de
Kandawangan, en de Djelei. De grond wordt
besehouwd als vruehtbaar en geschikt voor verschillende cultures; er wordt echter weinig partij
van getrokken. Men bepaalt zich in hoofdzaak
tot het verzamelen van boschproducten. Tin en
ijzerworden,naar men zegt, in Matan gevonden,
het eerste vooral in Kandawangan, terwijl het
ijzer hoofdzakelijk bij de rivieren Sidoek, Ajer
Itam en Djelei gevonden wordt. De vogelnestjes
van Matan zijn bekend.
De bevolking, die ultimo 1915 ongeveer
43.000 zielen bedroeg, bestond toen uit 22.000
Dajaks, en ± 20.500 andere Inlanders, w.o. ongeveer 1500 Mohammedaanscho Borg-Maleiers
(Orang boekit), ontstaan uit de vermenging van
Maleiers en Dajaks en die aan. de Pawan in een
dorp bijeenwonen, voorts een kleine 600 Chineezen en + 90 andere Vreemde Oosterlingen.
Aan het hoofd van het rijk staat eon Panembahan. In 1822 ward net Matan een verdrag
gesloten, waarbij de suprematie van Nederland
erkend werd ; het laatste contract is dat van
1811.
De voornaamste plaatsen zijn : Toembangtiti aan de Pesagoean, Kandawangan, aan de
gelijknamige rivier, en Ketapang, de zetel van
den chef der afdeeling on den Panembahan,
gelegen aan den mond der Pawan.
MATANO - MEEK. Dit meer is gelegen in de
afdeeling Oost-Celebes, gouvernement Celebes
en Onderh. en ward 26 Febr. 1896 door de
Sarasins, die van de Oesoebaai uit (in het
N.O. der golf van Boni) het bergland introkken, ontdekt; het woord beteekent „bron, oorsprong". Het meer, genoemd naar eon dorp aan
het Westelijk uiteinde, bestaat uit een zeer diep
Westelijk en eon minder diep Oostelijk bekken;
volgens Abendanon is de grootste diepte van
het Westelijk bekken 590 M., van het Oostelijk

bekken in het Noordelijk deel 485 M. Van al
de moron in onzen Archipel is het Matanomeer
het diepst; daar het niveau 382 M. hoog ligt
reikt het 208 M. beneden den zeespiegel.
MATARAM. Verschillende rijken zijn bekend,
die dozen naam droegen. Op een koperen plaat,
van ongeveer 900 n. Chr. dateorende en in de
Vorstenlandon gevonden, wordt gewag geraaakt
van een Hindoe-rijk Mataram; dit rijk wordt
ook genoemd in een viortal in Oost-Java gevonden schenkingsoorkonden uit denzelfden tijd ;
twee daarvan zijn uit Soerabaja afkomstig, een
derde uit den tempo! van Singasari (Malang).
Als residentie der vorsten van Mataram wordt
in drie dozer oudheden genoemd Medang, waarschijnlijk identiek met den naam. van het Hindoerijk Mondang Kamoelan. Zie Veth, Java, 2e uitg.
I, bl. 45.
Het naeest bekende rijk van Mataram was het
Mohammedaansche rijk van dien naam. in Midden-Java, dat volgens Javaansche overleveringen zou ontstaan zijn uit een gelijknamig leenrijkje van Padjang, en na eenigen tijd de suprematie over een groot deel van Java verkreeg.
Het ward in 1755 gesplitst in de beide nog bestaande rijken Soerakarta on Djokjakarta. (Zie
JAVA, G/IS CHUM EN IS). Een gedeelte van Djokjakarta, de regentschappen Kalasan, Bantoel on
Sleman omvattende, draagt nog den naam
Mataram. Zie hieronder, on ook KOTTA
KERTO en KtDATON PLERED. Op Lombok
was Mataram een vorstend om, dat, voor den
laatsten oorlog, geheel het eiland beheerschte
(zie LOMBOK) en de gelijknamige plaats (zie
hieronder) is door dien oorlog zeer bekend geworden. Een zijtak der Barito (Borneo Z. en 0.
afd. ), slechts voor kleine prauwen bevaarbaar,
wordt Mataram genoemd; ook komen op Java
en Sumatra dorpjes van dien naam voor.
MATARAM. De middelste der drie afd., waaruit de res. Djokjakarta bestaat. Het telt vijf
regentsehappen, nl. 1. Kota Djokjakarta (do
hoofdplaats, voor zoover dit sultansgebied betreft); 2. Pakoe Alaman (de hoofdplaats, voor
zoover dit hot gebied van Prins Pakoe Alam
betreft); 3. Kalasan met de Solosche enclave
Kota-gede (van den Soesoehoenan); 4. Bantoel,
mot de Solosehe enclave Imogiri (van den Soosoehoenan); 5. Sleman. Op hot eind van 1905
teld.e doze afdeeling 682.000 zielen, w. o. 2300
Europeanen, 5300 Chineezen, 100 Arabieren, on
90 andere Vreemde Oosterlingen. Hiervan zijn
de Chineezen, Arabieren on de andere Vreemde
Oosterlingen alleen op de hoofdplaats gevestigd.
In doze afdeeling vindt men op een na (Sewoegaloer in de afd. Koelonprego) alle Europeesche ondernemingen (32) der residentie, waarop voornamelijk suikerriet on tabak geteeld
worden.
MATARAM. Hoofdplaats van de afd. Lombok, residentie Bali en Lombok, tevens standplaats van den controleur van West-Lombok.
Ult. 1905 woonden er 30 Europeanen on 270
Inlanders. Zie LOMBOK. Ook de naam van het
Balische district der onderafd. West-Lombok.
MATARAMAN. Zoo hoot in den volksmond
het middelste stuk van het gewest Djokjakarta,
loopende van den top van den Merapi tot aan den
indischen Oceaan, en bestaande uit de regentschappen Kalasan, Bantoel on Sleman (zonder
de hoofdplaats Djokjakarta).

MATEN EN GEWICHTEN—MEDHURST (DR. WALTER HENRY).
MATEN EN GEWICHTEN. Zie het uitvoerige
art. in de groote Encycl. van N.-I.
MATJAN POETIII. Zie OUDHEDEN.
MATOER. Landschap en gelijknamig distr.
der onderafd. Manindjau, afd. Agam, Sumatra's Westkust. De nagri Matoer ligt 1039M. hoog.
De rietsuiker (sakar) uit doze streek is bekend
on wordt uitgevoerd naar Padang Pandjang en
naar de benedenlanden.
MATRIARCHAAT. Zie HUWELIJK.
MATTHES (DR. BENJAMIN FREDERIK).
Geb. te Amsterdam 1818 studeerde godgeleerdheid en letteren, promoveerde to Leiden honoris
causa in de letteren (1848) en werd 6 Oct.
1841 proponent bij de Ev. Luthersche kerk, was
van 1844 tot 1848 subdirector van het Zendeling-instituut to Rotterdam on vertrok in 1848
naar India als afgevaardigde van het Ned. Bij belgenootschap voor Zuid-Celebes, met opdracht
om de Makassaarsche en Boegineesche talon to
beoefenen, de hulpmiddelen tot het aanleeren
dier talon to vervaardigen en daarna den ganschen Bijbel in beide talon overtezetten. Hij
vertoefde in Z.Celebes van 1848 - 1858, van 1861
tot 1869, en van 1876 tot 1879.
Zijn groote verdiensten warden o.a. geeerd
door zijn benoeming tot Lid der Kon. Akad. van
Wetenschappen (1888) ;in 1881 werd'hij honoris
causa bevorderd tot doctor in de taal- on letterkunde van den 0. - I. Archipel. Dr. Matthes
overleed to Nijmegen 1908.
De hoofdwerkzaamheid van Dr. Matthes ligt
op het gebied der taal-, land- on volkenkunde van
Zuid-Celebes. Door hem zijn eon buitengewoon
groot aantal werkon op dit gebied uitgegeven,
waarvan wij Kier slechts nocmen : Makassaarsche
Spraakkunst, Makassaarsch-Holl. Woorden boek
met Holl.-Mak. woordenlijst, Makass. Chrestomathie, Boegineesche Chrestomathie, Boeg.
Spraakkunst, Boeg.-Holl. Woordenboek met
Holl.-Boeg. woordenlijst, Mak. en Boeg. Bijbelvertalin gen.
MAUMERIE. Zie MAOEMERE.
MAURITSBAAI. Het Oostelijke gedeelte van
de Panandjoeng- of P6nandjoeng-baai (zie
aldaar), aan de Zuidkust van de res. Preanger.
MAWAS (MAL:). Zie ORANG OETAN.
MAYER (LEENDERT THEODORUS). Geb.
1851 to Tandjoeng Kaik. res. Batavia. In 1872
geslaagd in het zoogenaamd groot ambtenaarsexamen, werd hij bij de landelijke inkomsten
en cultures geplaatst in de residentie Banjoemas, en ging in 1874 over naar het B.B. waarbij hij met eenige onderbrekingen tot 1888 geplaatst bleef, het iaatst als ass. res. Overl. 1914
to Bandoeng, Mayer heeft zich vooral bekend
gemaakt door zijn studien van het Jay., het
Mal. en de ethnogr. van Java; op dit gebied
verschenen van hem Een blik in het Javaansche
Volksleven, 2 dln., De Javaan ala landbouwer en
veefokker, De Javaan als mensch en als lid van
het Javaan ,che huisgezin.
MECHELEN (HENRI LOUIS CHARLES TE).
Geb. 1841 to Rembang, overl. 1917 to Bandoeng. Javanicus van beteekenis, en tusschen
1865 en 1895 de meest vermaarde jager op groot
wild van Java. Na studien to Delft voor Ind.
ambtonaar, achtereenvolgens geplaatst in Rembang en de Preanger, van 1875-79 leeraar
in het Javaansch en Maleisch aan het Gymnasium Willem III to Weltevreden, van1882-85
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ass.-resident to Djoeana, speciaal belast met
het tegengaan van den opiumsmokkelhandel.
Sinds Mei 1885 benoemd tot Resident, tijdelijk
belast met de leiding der maatregelen ter zee
tegen denzelfden sluikhandel („Residen Laoet"),
- met standplaats SOmarang, weldra Rembang;
in Oct. 1889 tot Hoofdinspecteur voor de opiumaangelegenheden; gaat in 1893 met verlof,
en wordt in Mei 1898 eervol ontslagen.
Schrijver van de merkwaardige schets, „Eenige
dagen het desaleven meegeleefd" (Tijdschr.
Bat. Gen. XXV), de studio „Een en ander over
de wayang" (aldaar, .p. 72-107); on bezorger
voor den druk van div. Jay. teksten nit de
wajang poerwit, in deel XL (1879) on XLIII
(1882) der Verhandelin gen Bat. Gen. ; dit laatste
met Voorrede van Prof. Kern.
MEDAN. Hoofdplaats van het gouvern. Oostkust van Sumatra, gelegen aan de Delirivier,
in de onderafd Beneden Deli, bewoond door
ongeveer 2000 Europeanen, 4000 Chineezen, 200
Arabieren, 3000 andere Vreemde Oosterlingen on
17000 Inlanders, dns ± 36000 inwoners (in 1915)
Doze plants is de zetel van het hoofd van gewestelijk bestnur (Gouverneur), aan wien eon
ass. resident is toegevoegd, alsmede van het
afdeelings- en onderafdeelingsbestuur (ass. res.
on controleurs). Er is eon gemeenteraad gevestigd, voorgezeten door den burgemeester, terwiil de zoogenaamde cultnurraad daar eveneens
zijn vergaderingen hondt.
Deze stad draagt eon geheel eigen stempei,
zij heeft niet eon Europeesch, doch ook niet eon
typisch Indisch aanzien; door regelmatigen
aanleg on opvallende netheid onderscheidt
zij zich gunstig van het meerendeel der grootere
oude Indische plaatrn; duidelijk is aan alles to
bespeuren, dat aan de verzorging van het uiterlijk
de achtereenvolgende bestuursambtenaren de
grootste aandacht besteed hebben ; voornaamste
gebouwen : de gouverneurswoning, het paleis van
justitie, het rand huis, het uitgestrekte Sultanspaleis, het post- on telegraafkantoor, het quaran tain egebonw.
Medan is het belangrijkste spoorwegmiddelpunt van Deli (zie aldaar).
Aan de overzijde der rivier liggen, tusschen de
Deli- en Baboerarivieren, het militaire kampement on het militaire hospitaal, terwijl in de
nabijheid daarvan de officiers-woningen worden
aan getroffen.
MEDHURST (DR. WALTER HENRY), geboren te Londen, 1796, gestorven aldaar 1857, word.
in 1816 door het Londensch Zendelinggenootschap uitgezonden als zendingsdrukker. Van
1819-1822 werkte Medhurst op Poelau Pinang;
daarop vestigde hij zich te Batavia, en arbeidde
vooral onder de Chineezen, maar ook onder de
Maleisch sprekende bevolking. Hij is de stichter
der Engelsche gemeente te Batavia en der Engelsche kerk op Parapatan. In het belang der
zending ondernam hij reizen naar Oost-Java
(1825 en 26), Malaka en Borneo (1827 en '28) en
Bali (1829). In 1833 stichtto hij ten behoove van
onverzorgde Indo-Europeesche weezen het Parapattan Orphan Asylum. Van 1843 tot 1856 was
hij to Sjanghai gevestigd.
Medhurst was eon 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-
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vertaling is voornamelijk zijn work. Zijn lexicografische arbeid in het Chineesch, Japansch en
Koreaansch is zeer omvangrijk.
MEERKATTEN (Cereopitheeidae), familie van
Apen (zie aldaar), behoorende tot de Catarrhina.
(zie JAVAANSCHE AAP, LAMPONGAAP,
BAVIAAN, ZWARTE), en SLANKAPEN
MEES (MR. FOKKO ALTING). Geb. 1819 to
Appingedam promoveerde tot doctor in de beide
rechten (1 Juni 1842), van 1845 tot 1870 advocaat en pros. bij het Hoog Gerechtshof van
Ned. Indie en den Raad van Justitie; 18701873 Pres. der Jay. Bank; 1873-1876, Pres.
der beide Hooge Gerechtshoven van Ned.-Indie,
Min. van Kol. van 1876-1877, Lid van den
Raad v. State van 1882-1889; in dat jaar
werd hij Pies. der Ned. Handelmaatschappij.
MEES. Zie GLATIK BATOE.
MEESTER CORNELIS. Afd. van de res. Batavia met eon oppervlakte van 1560 K.M. 2 ;verdeeld
in vier districten : Meester Cornelis, Knajoran,
Belkasi en Tjikarang. De geheele afdeeling bestaat uit particuliere landerijen, in hoofdzaak
bestemd voor de teelt van klappers en padi en
bij uitzondering van suikerriet. Er zijn ook veel
graslanden en vruchtentuinen.
De afdeelingshoofdplaats telde ult. 1905 3400
zielen, waarvan 1700 Europeanen, ± 3000 Chineezen en een 60 tal Arabieren. Zij loopt ineen
met de hoofdplaats Batavia, met name Weltevreden en zal daarmede op den duur ook administratief moeten vereenigd worden. Meester
Cornelis is hoofdzakelijk een militaire plaats.
Die plaats is thans een gerneente met een gemeenteraad, waarvan de Assistent-Resident
van de afdeeling voorzitter is.
MEEUWENBAAI. De Zuidelijkste inham van
de Westkust van Java, met het daartegenover
liggende Prinseneiland de Behouden Passage
vormende. In de baai ligt het Meeuweneiland.
MEFOR. Zie NOEMFOR.
MEGAMENDOENG. Een bergpas in het ondvulkanische Kantjana-gebergte, 1482 M., op de
grans van Batavia en do Preanger, waarover
de door Daendels aangelegde groote postweg
van Batavia naar Soekaboemi loopt, gelegen
tusschen de vulkanen Salak en Gede-Pang6ranggo. Ook de daarnaast gelegen bergrug,
1725 M., wordt MegamiSndoeng genoemd.
MEINSMA (JOHANNES JACOBUS). Geb.
to Leeuwarden 1833 overt. 1886, werd in 1858
tot proponent bevorderd, maar oefende het
predikantsambt niet uit daar hij in 1861 benoemd werd tot leeraar in het Jay. aan de Kon.
Akademie to Delft, in 1864 tot leeraar in die
taal en de land- en volkenkunde van N.-I. aan
de Ind. Inst. aldaar; 1870 werd hij tot Directeur der Instelling benoemd.
Van zijne werken mogen hier worden vermeld :
„Geschiedenis van de Ned. 0.-I. bezittingen",
„Supplement op het Jay. woordenboek door
Roorda en Meinsma", „Babac1 tanah djawi, tekst
en aanteekeningen", „Radja Pirangon".
MEISJESSCHOOL TE TOMOHON. Onder dozen naam, is bekend de Kost- en Dagschool voor
dochters van hoofden on aanzienlijken in de
Minahasa, in 1882 opgericht op initiatief van
het Ned. Zendeling Gen. Zie verder ZENDING
(PROTESTANTSCHE).
MEKKAGANGERS. A. POSITIE DER NADJI'S
Terwijl in
IN DE INLANDSCHE SAMENLEVMG.

vroeger tijd, door do vele on groote bezwaren
ann de bedevaart naar Mekka verbonden, slechtweinigen uit den Archipel dien tocht volbrachs
ton, on daarom, als uitverkorenen en nalevere
van do geboden van den Islam, een bijzonderen veelzins bevoorrecbte positie in de Inl. Maats
sehappij innamen, is later die toestarid, door het
veel gemakkelOker verkeer en de daarmee gelijken tred houdende uit breiding van het aantal
hadji's (bedevaartgangers), geheel veranderd.Dit
verschil is nog zooveel to grooter, omdlt de
vroegere hadji's meest langen tijd in Mekka
bleven on dus inderdaad zich onderscheidden
door meerdere kennis van hun godsdienst, terwijl thans de meeste hadji's slechts zeer kart
to Mekka vertoeven; een uitzondering mat:en
hierop alleen de weinigen die zich bii de Djawahkolonie to Mekka aansluiten on zic , 1 neest door
het starro, to Mekka heerschende dogmatisme
laten beinvloeden, waardoor ze hun oorspronkelijke Indonesische verdrartgzaamheid veelal verliezen. Maar overigens viodt men thans onder

de Mekkagangers alle standen en dezelfde soorten
van lieden als onder hen, die niet to Mekka, geweest zijn : eenvoudige, rustige landbouwers,
kooplieden, gepensionneerde ambtenaren, ij vexaars voor den godsdienst, maar ook onverschilligen on wereldsgezinde pretmakers. Een afzonderlijke klasse vormen de Mekkagangers thans
niet meer in de Inlandsche samenleving.
B.

REGEERINGSBELEID IN ZAKE DE BEDEVAART.

Do regeeringsmaatregelen tegenover de bodevaart waren in het begin dor 19e eeuw de
weerspiegeling van het meest)dongunstige oordeel
over de hadjis, dat in Europ. kringen in N.I.
heerschte. Zóó de resolutie va 1 1825, do verplichting opleggende aan aspirant-bedevaartgangers zich to voorzien van een pas, die f 110
kostte (tot 1 852 gehandhaafd) on de ordonn.
van 1859 (Ind. Stb. 42), waarbij bepaald word dat
voor 't verkrijgen van een reispas noodig was,
aan to toonen dat men voldoende reisgeld had
en tevens voor zijn achtergebleven betrekkingen voldoende gezorgd had, terwijl de teruggekeerde eerst na het afleggen van een examen
vergunning kreeg, zich hadji to noemen en de
hadji-kleeding to dragen. Doze maatregelon, die
in de praktijk niet aan het doel bleken to beantwoorden, zijn sedert 1902 vervallen. Wel
bleef de pas voorgeschreven,, maar alleen met 't
doel om den Ned. Consul to Djiddah in staat
to stellen toezicht op de bedevaartgangers uit
Mekka to houden en hun zoo noodig bijstand
to verleenen. Beleramering van de bedevaart
ligt thans allerminst in de bedoeling der Ind.

Regeering. Toen na het uitbreken van den wereldoorlog de talrijke Ned.-Indische bedevaartgangers in Arable en later ook de Djawahkolonie aldaar in m.oeilijke omstandigheden waren
gekomen, word van Regeeringswego zorg godragen, dat alien behouden naar hun geboorteland
konden terugkeeren.
C. JAARLIJKSCH AANTAL DEB MEKKAGANGERS.

— Het in de eerste helft der 19e eeuw nog zeer
geringe aantal Mekkagangers werd omstreeks
1859 reeds op ongeveer 2000 per jaar geschat.
Later werd dit cijfer nog veel grooter. Omstreeks 1886 kon men to Mekka jaarlijks op

ongeveer 5000 pelgrims uit den Indischen Archipel rekenon. In de daarop volgende decen-lia
eteeg dit aantal tot gemiddeld ruim 7000 per jaar
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en ward in de jaren voor het uitbreken van den
wereldoorlog nog grooter, zoodat het tot boven de
28.000 klom. De toeloop van pelgrimspleegt vooral groot to zijn in jaren, waarin men het waarschijnlijk acht, dat de 'Arafah-dag (de 9e der
hadj-maand) op Vrijdag zal vallen; aan den
hadj worden dan bijzondere zegeningen toegeschreven.
MEKONGKA GEBERGTE. Zie CELEBES,
onder d. DB ZIIIDOOSTABM.
MEKONGKA'SCH. Zie BOENGKOESCH-MORISCHE TALE.N.
MELAATSCHHEID. Zie LEPRA.
MELALEUCA LEUCADENDRON L., fam.
Myrtaceae. Kajoe poetih (mAL.), Gelam, (MAL..
Heester of lags boom met smalle, verapreide, sours sikkelvormige bladeren en zittondo bloemen in areas, op Java niet in het
wild, doch in het Oosten van den Archipel
plaatselijk zeer algemeen by. op Timor. Kenbaar o. m. aan de witte, in dunne laagjes afschilferende schors. De plant is vooral bekend
door de aetherische olie, die men op eon vrij
primitieve manier, vooral op Boeroe, minder
op Ceram, uit de bladeren destilleert. De productie van Boeroe (practisch de geheele wereldproductie) bedroeg in 1912 ongeveer 175.000
Liter kajoepoetih-olie. De groene kleur van doze
olie wordt veroorzaakt door de aanraking van
de dampen met den koperen helm van het destilleertoestel. Ze is in het Oosten eon zeer gezocht geneesmiddel tegen allerlei kwalen, vooral
als wrijfmiddel bij spierpijn, on wordt op groote schaal vervalscht, in het bijzonder met petroleum.
MELATI (JAv.,
Zie JASMINUM SAMBA°.
MELATI DARAT. Desa op Java, district
Manggar, afd. Demak, res. Semarang. In de
sawahs dier desa, 4 1,, K.M. ten N.O. van Goeboeg, vindt men eon bekende gasbron, als het
„heilige" of „eeuwige vuur" bekend, bij de
Javanen Morapi genaamd. De uitstrooraende
gassen (lichtkoolwaterstofgas) kunnen worden
aangestoken; in den regentijd schiet de vlam
vaak tot eon paar voeten hoogte op. Op eenige
schreden 0.waarts wordt eon tweede, kleinere
gasbron aangetroffen.
MELAWI. Onderafd. der afd. Sintang, res.
Wester-Afd. van Borneo. Zij omvat het stroomgebied van den li. kerzijtak der Kapoeas, de M6lawi en van hare zijriviertjes van of Nanga Djetak (gelegen tusschen Sintang on Narga Kajan)
(nanga: uitnionding), met uitzondering van de
landstreken langs haren linkerzijtak, de Pinoeh
(zie onder PINOEH) en is eon deel van het
landschap Sintang. Slechts de [] paal gronds to
Nanga Pinoeh —de standplaats van den controleur der M6lawi — is direct bestuurd Gouvernementsgebied.
De M6lawi, de belangrijkste zijrivier van
de Kapoeas, to Sintang daarin uitmondende,
heeft eon stroomlengte van ± 500 K.M. —
waarvan 464 bevaarbaar, — en ontspringt op
de Westelijke hellingen van het Kemintin gebergte.
Een groot gedeelte van de Melawistreek is
uiterst schaars bevolkt. Het land tusschen
Nanga K6mangei en Nanga Embaloh is geheel
onbewoond. Even boven Nanga Serawei bevindt zich op den rechteroever der Melawi eon
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Hindoe-overblijfsel: de 13atoe Darti Mooning
(linggani yoni).
Be v o 1 k i n g. Het zielontal bedroeg ulte. 1915:
28700 Dajaks, 6800 zoogenaamde Maleiers, en
± 1000 Chineezen. Laatstbedoelden mogen zich
slechts buiten hun wijk to 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 °riderdanen van het Gouvernement. De overige bevolking is onderhoorig aan het inlandsch zelfbestuur van Sintang.
De Dajaksche bevolking leeft van den rijstbouw op ladangs, sours ook op sawahs; van het .
inzamelvboschprduktn,leia
on bij lagen waterstand van de Boven-Mglawi,
van vischvangst en wat goudwasschen. Zij telt
ook goede smeden en weefsters. Maleiers zijn
handelaars en landbouwers, Chineezen — op enkele groentekweekers na — handelaars.
MELOEN. Zie CUCUMIS MELO.

MELVILL VAN CARNBEE (PIETER Baron).
Geb. 1816, overl. 1849. Als luit. t/z le klasse
word hij in 1850 met het bestuur van het hydrographisch bureau to Batavia belast. In 1853
op zijn verzoek bij het sedentair zeewezen geplaatst, word hij in 1856 benoemd tot kap.-luit.
t/z. on directeur van het maritiem etablissement
to Onrust.
De hoofdverdiensten van Melvin van Carnbee
liggen op cartografisch gebied. Zijn hoofdwerk
was de „Algemeene atlas van Ned.-Indic", waarvan hij de voltooiing echter niet mocht beieven ; van de 60 kaarten zijn 25 door hem
bewerkt en de overige door den .Hoer W. F.
Versteeg.
MENADO. Res. omvattende het geheele N.lijke
schiereiland van Celebes, eon gedeelte van Centraal-Oelebes on de Schildpad-, Sangi- on Talaudeilanden. Behalve in het Zuiden, waar het gewest grenst aan het gouvernem.ent Celebes on
Onderhoorigheden, wordt de residentie Mgnado
aan alle zijden door de Celebes- on Moluksche
zeeen omspoeld.
Be v o 1 k i n g. De bevolking bedroeg, volgens
gegevens in 1915, ongeveer 1300 Europeanen,
8000 Chineezen, eon 1600-tai Arabieren on
andere Vreemde Oosterlingen en ruim 710.000
I landers, waarvan ruim 300.000 in reohtstreeks
bestuurd gebied wonen.
De inheemsche bevolking wordt verdeeld in
Christenen (nagenoeg de geheele bevolking in de
Minahasa en voor 80 % op de Talaud-eilanden),
Mohammedanen (voornamelijk in Bolaing Mongondou, Gorontalo, Bwool en in de strandkampongs van Midden-Celebes) on heidenen (in de
binnenlanden van Midden-Celebes en op de Sangi-eilanden). De Islam broidt zich langzaam
maar gestadig nit in Bolaing Mongondou en in
de binnenlanden van Midden-Celebes.
G e s c h i e d e n i s. De eerste Westersche
natie, die to M6nado vasten voet kreeg, schijnt
Spanje to zijn geweest. Nadat de bevolking
tegen onderdrukki g van de zijde der Spanjaarden en tegen willekeurige handelingen der Ternataansche vorsten de hulp der Oost-Indische
Compagnie had ingeroepen, ward deze door Simon Gos verleend en word in 1657 door de
Nederlanders ter tegenwoordige hoofdplaats eon
fort gebouwd (Amsterdam), terwijl spoedig daar-
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op een overeenkomst ward aangegaan, waarbij
de hoofden zich verbonden jaarlijks een zekere
hoeveelheid ijzerhout. aan de Compagnie to
leveren. In 1677 warden de Sangi- en Talaud-eilanden en later ook de rijkjes op Celebes' Noordkust, benevens Gorontalo en Limboto, door den
Gouverneur van Ternate, R. Padtbrugge, onder
het beheer der Compagnie gebracht. Sedert heeft
de invloed van het Nederlandsch bestuur langzamerhand grootere uitbreiding gekregen.
Voor land- en volksbeschrijving zie verder:
MINAHASA, GORONTALO, BOLAANG-MONGONDOU, CELEBES en TORADJA'S.
Best uu. r. De res. bestaat thans nog uit
vier afd.: le. de afd. Menado, onder een Assistent-Resident, en onderverdeeld in 5 onderafd.
2e. de afd. Bolaiing-I‘longondou, onder een Controleur bij het B.B.; 3e. de afd. Gorontalo,
onder eon Assistent-Reside=lt, en onderverdeeld
in vier onderafd.; 4e. de afd. Midden-Celebes,
onder een Assistent-Resident, en onderverdeeld
in vijf onderafd.
Bij besluit van den Gouv.-Gen. van 20 April
1917 no. 26 (Ind. Stb. no. 178) is echter bepaald,
dat de residentie Menado zal worden verdeeld
in drie afdeelingen t.w. Menado, Gorontalo en
Midden-Celebes, en de afdeeling Bolaiing-Mongondou als zoodanig wordt opgeheven on gevoegd bij de afdeeling Menado. Dit besluit zou
op een nailer to bepalen datum in working treden.
MENADO. Afd. der gelijkn.. res., onderverdeeld in 5 onderafd. nl . ; a. Menado, b. Tondano ; c. Amoerang; d. Sangi-eilanden e. Talaud.
De afd. omvat dus geografisch de geheele Minahasa en de Noordelijk daarvan liggende eilanden-groepen tot don 5den grand N.B. De bovolking telde in 1915: 960 Europeanen, 6000 Chineezen, 600 Arabieren en andere Vr. Oosterlingen
en 347 000 Inlanders.
MENADO. Onderafd. van de gelijknamige afd.
der res. Men.ado, bestaande uit de distr. Bantik,
Menado, Maoembi en Tonsea onder het bestuur
van eon controleur.
De bovolking telde in 1915: 650 Europeanen,
3400 Chineezen, 460 Arabieren en ander° Vr.
Oosterlingen en 50 000 Inlanders.
MENADO. Hoofdplaats van de residentie
Menado, gelegen bij de uitmonding der Menadorivier aan de baai van dien naam, met eon
bovolking van bijna 12.000 zielen, w. o. J 600
Europeanen, + 3400 Chineezen, 460 Arabieren en andero Vr. Oosterlingen (in 1915). De
eigenlijko stad is in 8 wijken verdeeld en door
breed° straten met levende heggen en fraaie
schaduwboomen doorsneden. On geveer in het
midden der plaats verheft zich do Wenangheuvel, waarop een park is aangelegd. De reeds van
Menado is alleen veilig in den Oostm,oesson;
door het leggen van meerboeien in de baai is
aan de scheepvaart een betere ankerplaats verzekerd, zelfs in den Westmoesson.
MENARI. Maleisch woord voor dansen; zie
DAN SE N.
MENDALAM. N.lijke zijtak van de Kapoeas, rivier op Borneo's W.kust. Aan de rivier
wonen verscheidene Dajak-stammen, o. a. de
Kajans.
MENDANG KAMOELAN. Desa op Java, district Kradenan, afd. Grobogan, residentie Semarang; volgens de overlevering zou do hoofdplaats
r he t oude gelijknamige rijk in de nabijheid

dier desa gelegen hebben. Het oude Hindoe-rijk
Meindang Kamoelan wordt in de Javaansche babads genoerad als de oudste en belangrijkste
staat, die in do Hindoeperiode op Java gevestigd was. Daaraan zal wel ten grondslag liggen
dat Medang, niet Mendang Kamoelan, de naam
was van de hoofdplaats van het oude Hindoerijk Mataram, dat ongeveer 900 n. Chr. op
Midden-Java bloeide (zie MATARAM).
MENDAWAI of Katingan. Rivier op Borneo's Zuidkust (zie KATINGAN en BORNEO
IV D.)
MENDIKAI (MAL.). Zie CITRULLTJS.
MENDIT (of WeNDIT). Veel bezochte badplaats, op 6 K.M. van Malang gelegen. Men
vindt er ook een apen-kolonie.
MENDOET (TJANDI). Tempel in het district
Moentilan, residentie Kedoe, aan den linkeroever
der Ello, even boven hare vereeniging met de Progo dicht bij de Boro-boedoer (afstand 2 1/4 K.M.),
In het binnenste zijn nog drie groote beelden;
in hetmidden een groot, 14 voet hoog, met den
zeteluit een stuk gehouwen, zittend Boeddhabeeld
en aan weerszijden een eveneens zittend beeld,
8 voet hoog, voorstellend een Bodhisattwa.
Naar de ingang veal to klein is om de beelden
to kunnen doorlaten, moot de tempel om hen
heen gebouwd zijn. De Tjandi Mendoet is grootendeels gerestaureerd
MENGGALA. Hoofdplaats van de afd. Sepoetih-Toelangbawang, en de onderafd. Toelangbawang der res. Lampongsche Districten en als
zoodanig de woonplaats van den assistent-resident. De kota is ongeveer 3 14 K.M. lang en 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 hoofdplaats Teokbotong. Het aantal
inwoners bedraagt ongeveer 11.000, hoofdzake
lijk Lampongers, maar daarnaast eenige Palembangers, Boegineezen en enkele Japanners. Het
is o. m. een stapelplaats voor boschproducten,
zooals damar en rotan, verder van peper en
vooral van hout, waaronder het uitstekende
t6mbesoe uit de onderafd. Toelangbawang. De
vermindering van de peperopbrengst van het
achterland, maar meer nog de betere ligging,
deed T6lokb6tong vooruitgaan ten koste van
M6n ggala.
MENGKOEWANG (MAL.). Zie PANDANUS.
MENGWI (MENGOEI). Eon der voormalige
landschappen van Bali. Het grootste gedeelte
daarvan ressorteert thans onder de onderafdeeling Badoeng en vormt daarvan het district
Men Ewi. Zie BADOENG en BALI.
MENJAN (MAL„ JAV., SOEND., BAL.). Zie STYRAX BENZOIN.
MENJAWAK. Zie BIJAWAK.

MENOREH (MINOREH ) GEBERGTE, tot
± 1000 M. hoog gebergte, dat de Z.W. af-

sluiting vormt van het hoogdal van Kedoe;
de Boroboedoor is op een der voortopjes gebouwd.
MENSALA- (MtNSALAR-, MARSALAH-,
MANSULAR-, MOESALA-) GROEP. Groep van
eilanden, gelegen voor de baai van Tapanoeli,
W.kust van Sumatra. Het grootste dier eilanden
is het bergachtige Mensala, ongeveer 9 K.M. lang
en 2.7 K.M. breed, met de gelijknamige kampong, door Maleiers en Niassers bewoond.
MENSCHAPEN. Zie ORANG OETAN.

MENSCHENOFFERS—MENTAWELEILANDEN.
MENSCHENOFFERS. Voor de actie van het
Nederlandsch-Indische Gouvernement onder het
bestuur van den G.G. van Heutsz bestond het
menschenoffer nog onder vale volken van den
Archipel. Uitvoerige berichten hebben wij
daaromtrent van verschillende Dajakstammen,
van de Toradja's van Midden-Celebes, van de
Minahasa, van de Niassers. Bij andere volken
vinden wij nog sporen van deze gewoonte (zooals
bij de Bataks), die ons doen besluiten, dat ook zij
het menschenoffer hebben gekend. Vooral 14 den
dood van vorsten en aanzienlijken warden menscherioffers gebracht. De bedoeling van deze
menschenoffers was oorspronkelijk waarsohijnlijk
om aan de overledenen een dienaar, gezelschap
mee to . geven; later trad dikwijls het denkbeeld
van bediening in het zielenland meer op den
voorgrond.
Bij begrafenissen van grooten treft men hier
on daar ook onbloedige menschenoffers aan,
in dezen zin, dat een slavengezin wordt aangewezen our het graf van den voornaraen overledene to bewaken, on later vrij verklaard
wordt.
Menschenoffers komen ook voor naar aanleiding van aardbevingen of andere onrustbarende natuurverschijnselen, our met zulk een offer
den toorn der goden to bezweren; voorts bij den
aanleg van een groot bouwwerk, een groot huis
(tempel), een brug on dergelijke. Vandaar dat,
wanneer het N. I. Gouvernement het een of
ander groot bouwwerk onderneemt, er altijd
geruchten gaan, dat naar een slachtoffer wordt
gezocht, om dit work krachtig to maken en to
doen gelukken.
Een bijzondere vorm van menschenoffer is
het weduwenoffer. Buiten Java en Bali kwam
het niet voor. Dit doet vermoeden, dat dit offer
onder Hindoe-invloed in Indonesia is ingevoerd.
MENTAWEI - EILANDEN. L a n d b e s c h r ijv i n g. Eilandengroep aan de Westkust van
Sumatra, tusschen 0°55' on 3°20' Z.B. on 98°35'
en 100°30' O.L.
De groep bestaat uit 4 groote eilanden : Siberoet, Sipoera en Noord- en Zuid-Pagai, waarvan de beide laatste samen ook wel Nassaueilanden worden genoerad. Daaromheen liggen
verschillende kleinere eilanden en bovendien worden nog hiertoe gerekend de Zuidelijker gelegen eilandjes Poelau Sanding of Sandean en
Poelau Mega of Trieste-eiland. Het totaal
eilanden tot deze groep behoorende bedraagt
ruim 125.
Siberoet en Sipoera worden van elkaar gescheiden door de Zeebloemenstraat, Sipoera van
Noord-Pagai door de 22 K.M. breede Nassaustraat, Noord- van Zuid-Pagai door do Straat
Sikakap, Zuid-Pagai van Poelau Sanding door
de Addington-straat.
De groote eilanden zijn van vulkanische gesteldheid, de kleinere zijn oorspronkelijk beneden de oppervlakte van het water door koraaldieren gevormd en door opheffing boven den
waterspiegel verschenen. Zij zijn met heuvels
on bergen bedekt, die bijna overal aan de W.
on Z.zijde der eilanden steil in zee vallen, overigens slechts hier en daar in moerassige laaglanden overgaan. Het land is geheel met bosch
bedekt; sporen van ontginning worden haast
niet aangetroffen. Aardbevingen komen veelvuldig voor.
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Be v o 1 k i n g. Aileen de vier groote eilanden zijn voortdurend bewoond; de getalsterkte
hunner bevolking bedroeg in 1907 ongeveer
17000 zielen, waarvan de eilanden Sib6roet, - Sipoera,Noord-Pagai enZuid-Pagai respectievelijk toen
on.geveer 10.000, 3500, 2000 en 500 telden.
Wat hun uiterlijk betreft, schijnen de bewoners
niet onbelangrijk van het gewone Maleische
type aftewijken on meer naar het Polynesische
ras to trekken. Het haar is fijn, lichtgegolfd,
zelden gekruld en gitzwart; op Noord-Pagai
vond Stark ook menschen met kroesig haar.
Het tatoueeren is bij de bewoners dozer eilanden
in gebruik. De kleeding bestaat bij de mannen
alleen in den schaamgordel van boomschors on
een spits toeloopend hoofddeksel van palmbladeren met zeer breede randen. Binnenshuis dragon
de vrouwen een vierkant stuk boomsehors of een
lap katoen our het middel; buitenshuis bed kken zij schouders en borst met een korten mantel
van uitgerafelde pisang-bladeren; de jonge
meisjes dragon dozen mantel niet, maar wel,
evenals andere vrouwen, een rokje van pisangbladeren our het middel. Een driekante muts
van sagobladscheeden of palmbladeren bedekt
haar hoofd. Meer on meer komen bij de vrouwen
katoenen stoffen in gebruik.
De woningen zijn able op eenige voetert hooge
bamboe-palen gebouwd en zien er stevig uit;
sommige zijn voor een 30- tot 40-tai huisgezinnen bestemd, andere dienen voor woning
van slechts oon gezin.
Van de Mentaweiers wordt gezegd dat zij, ofschoon levendig van aard, toch zachtzinnig zijn
on niet licht tot drift of toorn geneigd. Hun
godsdienstige begrippen bestaan ia het geloof
aan booze geesten, die het heelal vervullen,
maar voor wie zij weinig eerbied hebben; tempels of godenbeelden worden niet bij hen aangetroffen.
Terwijl de omgang tusschen ongehuwden zeer
vrij is zouden huwelijken niet dikwijls on gewoonlijk slechts tusschen personen van gevorderden
leeftijd aangegaan worden ; de man is veelal
tusschen de 40 en 50 jaar en geheel getatoueerd, daar men anders geen eerbied heeft voor
zijn vrouw.
Op Sipoera worden de lijken oo een stelling
van latwerk in het bosch geplaatst on dan verlaten ; in enkele gedeelten der Pagai-eil. komt
begrafenis voor.
Jacht en visscherij, waaraan ook de vrouwen
deelnemen, zijn do voornaaniste bezigheden en
tot voor kort kwam er ook zeeroof voor. De gemeenschap, van welken aard ook, die zij met
elkander onderhouden, geschiedt in prauwen
Tangs de kusten, want de eilanden zijn zwaar
begroeid en de boschpaden niet tairijk. De voornaamste wapens der Mentaweiers zijn boog on
pijl, voorts lan.sen en messen en houten schilden ; het ijzerwerk, bij de vervaardiging benoodigd, wordt, daar het smeden hun onbekend is,
door slijpen en vijlen in den verlangden vorm
gebracht.
Het hoofdvoedsel der Mentaweiers is sagoe,
met zeewater in bamboekokers gekookt en
met geraspte kokosnoot vermengd ; rijst wordt
door hen niet verbouwd; zij wordt echtev sours
ingevoerd en is dan zeer gewild. De landbouw
staat op zeer lagen trap; sagoe- en, vruchtboomen worden aangeplant en aardvruchten ge-
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MENTAWEI-EILANDEN—MtRAUKt.

kweekt; suikerriet wordt verbouwd maar suiker
wordt niet bereid; palmwijn evenmin. Tabakwordt eveneens aangeplant en zoowel door
mannen ale vrouwen gerookt.
De vermaken bestaan hoofdzakelijk in maaltijden, die bij groote feesten soms weken achtereen plaats hebben en ook wel door dansen
met muziek worden afgewisseld.
De nijverheid is van geen belang: zij bestaat,
buiten de inzameling van boschproducten,
hoofdzakelijk in het vervaardigen van vaartuigen
uit boomstammen, die van 1 1 /, tot 17 meter
lang zijn. De visscherij wordt, evenals de landbouw, ook door vrouwen verricht. Do handel is
niet meer dan ruilhandel met de bevolking van
Sumatra's Westkust; geld wordt niet gebruikt.
TaaL Hoewel er een schetsmatige bescnrijving bestaat van een der dialecten der Mentaweieilanden, is het er echter nog zeer verre vanaf,
dat men zich daaruit een duidelijke voorstelling
der taal kan vormen. Het Mentawei'sch is stellig
verwant met het Niasch, maar verschilt daarvan
tooh nog aanmerkelijk. Over 't algemeen maken
vele Mentawei'sche woorden eon vreemden
indruk; zeer vele woorden uit den algemeenen
Mal. Pol. taal-schat moeten verloren gegaan, en
door andere vervangen zijn. Letterschrift is bij
de bewoners der Mentawei-eilanden geheel onbekend, van een eigenlijke literatuur is dus geen
sprake, al levee onder het yolk ook verhalen,
enz. voort.
Geschiedeni s. Onze vroegste bekendheid met de Mentawei-eilanden dagteekent van
het begin van de 17e eeuw. Tusschen 1749 en
1757 poogden Engelschen zich op de eilanden
to vestigen on er pepercultuur in to voeren,
welke poging echter mislukte. Na het elude van
het Engelsche tusschenbestuur in 1825 werden
de eilanden tot een onderhoorigheid van het
N. I. G uvernement verklaard, on met de
eilanden Nias en Batoe vereenigd tot een afdealing van de residentie Padang, welke creatie
om redenen van bezuiniging in hot volgende
jaar ward to niet gedaan. Met het oog op mogelijke inbezitneming door een vreemde mogendheid ward in Maart 1898 een inlandsche posthouder geplaatst to Si Oban op het eiland
Sipoera. Doze posthouder word door de vijandelijke houding der bevolking echter in 1899 gedwongen zijn post to verlaten. Bij Gouv. Besluit
van 2 Oct. 1901 no 28 word Sawang Toengkoe
(in Straat Sikakap tusschen N.- on Z. Pagai),
als gunstiger voor den handel en ook gezonder
dan Si Oban gelegen, tot standplaats van den
posthouder aangewezen. In Augustus van dat
zelfde jaar (1901) was reeds door het Rhijnsche
Zendingsgenootschap tot de oprichting van eon
zendingspost to Sikakap besloten, waarvan de
missionaris A. Lett de ziel was. In de nu volgende jaren waren er voortdnrend moeielijkheden met de bevolking zoodat in 1905 eon
officier, gesteund door militaire macht, tot civiel
gezaghebber benoemd ward met standplaats to
Saiba Sa Moekop. Sedert is men, zij het niet
zonder verzet, voornamelijk op Noord- en ZuidPagai van 1907-1909 on op Sipoera on Sib6roet
in 1910, geregeld voortgegaan met het vestigen
van ordelijke toestanden, den aanleg va weken,
enz. Den 20 Augustus 1909 word de zendeling
A. Lott, die het bestuu steeds t ,it grooten
steun was bij de aanrakingen met do bevol-

king, bij een poging .om toenadering to bewerken
tusschen het bestuur on do oproerige bevolking
van de kampong Talapoelai op Zuid-Pagai verraderlijk vernioord. De toestanden werden sedert
1910 steeds gunstiger, zoodat in 1915 de militaire bezetting van N.- on Z.-Pagai en S oert
vervangen k n worden door gewapende politie.
Op Siberoet liet het onwillige karakter der
bevolking zulks nog niet toe. Sedert Mei
1914 maken de Mentawei-eilanden een onderafd. uit van de afd. Padang van het gewest
Sumatra's Westkust onder eon control ur BB.
of een gezaghebber, met standplaats Moeara
Siberoet.
MENTIGI (MAL.). Zie PEMPHIS.
MERAH (KAJOE) (MAL.). Zie PTEROCARPUS INDICUS.
MERAK (KI) (soEND.). Zie PODOCARPUS.
MERAK (POELOE-) of PAUWENEILAND.
Een klein eilandje in de gelijknamige baai in
het nauwste gedeelte van Straat Soenda, aan
de Java-kust. Het eiland kreeg in de laatste
jaren wader beteekenis, door het 10 K.M. lange
spoorlijntje, dat 1 Dec. 1914 voor het verkeer
is geopend, on to zamen met den veerdienst tusschen M6rak on Oosthaven (bij Telokbetong)
den verbindingsschakel tusschen het Java-net en
den in aanbouw zijnden Zuid-Sumatra-Staatsspoorweg vormt.
MERANGIN. Linkerzijri vier van de Tembesi,
(zie SUMATRA. Ri vie ren. ).
MERAPI. Naam afgeleid an „api" (JAv.,
MAL.), dat „vuur" beteekent en aan verscheidone vulkanen (vuurbergen) wordt gegeven.
(Zie ook bij MARAPI).
Vulkaan op de grens van Soerakarta, Djokjakarta on Kedoe, bij de laatste opmeting 2910
M. hoog en door een zadel (bij Solok) met den.
M6rbaboe verbonden. Het is een der werkzaamste kegels van Java, vooral bekend door
zijn zoogenoemde „prop" (beter „Slakkenkegel"),
die met ongelijkmatige snelheid uit do kraterkp naar boven geschoven wordt, soms den
krater nagenoeg geheel opvult en er zelfs bovenuit steekt, en van tijd tot tijd volledig wordt
uitgeworpen. Daardoor en door het onophoudelijk afbrokkelen van den uit sinterachtige
lava bestaanden prop, hebben. herhaaldelijk
steenlawines plaats, die een aantal radiaal van
den top uitstralende diepe ravijnen hebben gevormd.
MERAUKE. Hoofdplaats van de, tot het gewest Amboina behoorende afd. Zuid-Nieuw-Guinea, gelegen aan de monding van de gelijknamige
rivier op 8 ° 27' 30" Z.B. en 140° 22' 45" O.L.
De plants ligt op den linkeroever der rivier,
niet ver van zee; zij is ruim aangelegd en beslaat daardoor een vrij groote oppervlakte,
doorsneden door zindelijke, small° land wegen.
Te M6raukiS zetelt een Assistent-Resident,
in het bestuur bijgestaan door een Controleur
of Gezaghebber bij het Binnenlandsch Bestuur. Voorts woven or een twintigtal Europeanon waaronder ambtenaren, particulieren en
missionarissen, terwijl het plaatsje overigens
bewoond wordt door Chineezen, Javanen en
laden van andere rassen van den Ind ischen
Archipel. Te Merauke is gevestigd een missie van
de Congregatie van het Heilige Hart van onze
Lieve Vrouwe; de geestelijken, die zich vooral
toeleggen op de studio van het yolk, hebben

MgRAUlig—METAMANI.
ors reeds vele waardevolle gegevens daaromtrent verschaft.
MERBABOE. Aan den top geheel met bosch
begroeide, doch aan • de hellingen -veelal door
cultures ingenomen vulkaan op de grens van .
Semarang, Soerakarta en Kgdoe, 3145 M. hoog
(de eigenlijke top Merbaboe 3119 M.). De berg
is door een zadel met den Zuidelijk gelegen
Merapi verbonden.
MERBOT. Zie MOSKEEPERSONEEL.
MERKUS (Mr. PIETER). Geb. to Naarden 1787
promoveerde to Leiden 1808 in de rechten,
werd 1815 benoemd tot ambtenaar voor den
dienst in Oost-India, klom snel tot hooge rangen op, en werd 1829 . Lid van den Raad van.
Ned.-India. Als raadslid trad Merkus o. a. zeeop den voorgrond door zijn bestrijding van de
plannen van Van den Bosch tot invoering van
het cultuurstelsel. In 1840 benoemd tot vicepres. van den Raad v. India, met bepaling dat
hij voorloopig de functie van Gouv.-Generaal
zou waarnemen, werd Merkus in 1842 definitief
tot Gouv.-Generaal benoemd ; hij aanvaardde die
waardigheid 14 Febr. 1843, doch bekleedde haar
slechts korten tijd, daar hij 1844 op den huize
Simpang nabij Soerabaja overleed.
Gebeurtenissen van overwegend belang hadden tijdens het bestuur van Merkus niet
plants.
MESDJID RAJA. Zie MEUSEUGIT RAJA.
MESIGIT, d. i. moskee ; zie aldaar.
MESOEWI (mAL.), MASOJI, MASOJI (JAv.).
hetzelfde als MASSOIA. Zie aid.
MESUA FERREA L., fam. Guttiferae. Ponaga
(MAL. ), Nagasari, Nagakoesoema, NagApoespit
(JAv.). Vrij hooge boom, uit Br. India, op Java
tot 1300 M. boven zee gekweekt als schaduwboom bij huizen en wegens den geur der bloemen.
Hot harde hout wordt gebruikt, doch is moeilijk bewerken.
METAALBEWERKING. Op de eilanden, wear
de Hindoe - kultuur zich het meest heeft doen
gelden, is het Indische metaalwerk het ioteressantste, op de andere, onder Indonesischen invloed gebleven, bepaalt het zich tot simpel gieten ijzersmeedwerk voor dagelijksch gebruik,
dat meestal vrij primitief gebleven is.
Het Hindoe-tijdperk onderscheidt zich allereergt door een overvloedig optreden van bronsgietwerk, dat zich hoofdzakelijk bepaalt tot
kleine beeldjes van devotie, die aan de talrijke
bedevaartgangers verkocht werden, waardoor
ook hun talrijkheid verklaard wordt. Voorts
gietwerk in goud, zilver, tin, ijzer en messing;
onder deze laatste 3 metalen ook merkwaardige
typen ( wel „Polynesische beelden" genoemd),
zich afscheidende van het bekende Hindoe-werk ;
daarnevens ook oude gesmede wapens („krissen
van Madjapahit") met een menschfiguurtje als
greep.
De voortzetting der metaalbewerking in het
Hindoe-tijdperk is voor de verschillende metalen
nog tot op heden op Java aan te wijzen. Voor
het brons o.a. in het gieten van gongs to Semarang, maar ook in de vervaardiging van zeer
fraai vaatwerk, rijstkommen, presenteerbladen;
veal meer voorkomend is do bewerking van koper
en messing. Do geelgieterij is niet alleen op Java
maar ook op Sumatra, Borneo, Celebes on Bali
van zeer groot belang. Volgens het oude procede,
de verloren wasvorm tiro perdue) maakt men
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ketels, schenkbladen, kwispedoren, sirihstellen
enz. Van Sumatra kunnen genoemd worden de
messingdoosjes van Soengei Poear, de imitatiehuisjes en rijstschuren uit de Pad. Bovenlanden,
en vooral de producten der Bataksche geelgieters : tabakspijpen, lansversieringen, sirihetampers, armbanden en vingerringen, meest met traditioneele siermotieven (leeuw, hagedis, hond)..
Het koperslagerswerk, dat vooral op Java voorkomt, is meestal van zeer ondergeschikten aard.
Hoewel ijzer over nagenoeg den geheelen Archipel voorkomt, verkoos de inlander over 't algemeen het ingevoerde, zuivere, Europeesohe
materiaal boven zijn eigen onzuiver
De ijze smid neemt bij vele volken in den Archipel een zeer hooge, min of meer mythische
plaats in, wellicht vooral als vervaardiger van
wapens.
Java en Bali, ook wapensmeden op Sumatra,
en Negars, op Borneo geven heusche smeedkunst
to zien. Allereerst kunstige pinangscha n,
in het vuur gesmeed en dikwijls met wajangkoppen vermooid. Wapens, waarvan de klingen
rijkelijk met ingedreven goud, zilver of soewasa
versierd zijn geincrusteerd. Bijzondere vermelding verdient het parnor-procede, voortzetting van de techniek der krissen van Madjapahit,
waarbij door 't gebruik van zuiver on minder
zuiver ijzer een eigenaardige speling van lijnen
ontstond. BU het pamor-procede wordt dit bereikt door het to samen smeden van stalen on
meteoor-ijzer reopen, door het draaien van de
gloeiende staaf, waardoor de lagen ijzer in verschillende richting komen to liggen, het slaan van
gaten in de staaf die zich met 't weeks meteoorijzer vullen; op doze wijze ontstaan tallooze patronen, die duidelijk zichtbaar worden als 't
smeed work ingewreven wordt met een mengsel
van citroensap en arsenicum, waarbij 't ijzer
zwart wordt, 't meteoorijzer blank blijft.
Goud- en zilversmidswerk komt vrij algemeen in
den Archipel voor, concentreert zich op enkele
plaatsea, zoo bijv. in Palembang on Padang,
op Java o.a. in Toeban, Kediri, Grisee, Soerabaja, Solo, Djokja on Madoera, op Flores,
Dam bij Roti, Kisar en Loeang. Op deze Oostelijke eilanden veel gietwerk in edel metaal.
De werklieden van bovengenoemde deelen
gaan veelal met hun voortbrengselen elders
ter markt, verkooper on koopen weer goud
on zilver ter ornsmelting.
Terwijl wij er de voorkeur aan geven,
edel metaal in zoo zuiver mogelijken vorm to
bezitten, vermengt de inlander zijn goud on
zilver met andere metalen om de kleurschoonheid to verhoogen. In drijfwerk is de oude traditie nog te vinden. Vooral Bali kent die kloeke,
gedreven zilveren schotels en bekers, edel van
vorm, van goud met haast Llassieke lijnen.
Evenzoo kunnen Atjeh en Zuid-Celebes fraai
drijfwerk vertoonen. Filigraanwerk komt o.a. op
Celebes, Java, Atjeh en vooral in de Padangeche Bovenlanden voor. Onlangs vestigde J. W.
van Nouhuys er de aandacht op, dat het
niellowerk, het onder toevoeging van zwavel
3amensmelten van lood, zilver en koper eveneens in Indio voorkomt en wel op voorwerpen van Sumatra en Celebes. Zie voor uitvoeriger bijzonderheden het art. in de groote
Encycl.
METAMANI. Rivier in Nieuw-Guinea. Zij
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valt in zee op de Z.W.-kust van den z.g.
Vogelkop.
METEOROLOGIE. Zie OBSERVATORIUM
(KONINKLIJK MAGNETISCH en METEOROLOGISCH).
METHODIST EPISCOPAL CHURCH. Zie ZENDING ( Protestantsche).
METROXYLON. Roembija, Pohon sagoe (mAL.),
Kr6soela, Romboeloeng, Tremboeloen (JAY.), Kiraj (soEND.). Plantengeslacht der Palmen met een
vrij groot aantal soorten in den geheelen Indischen Archipel, vooral in het Oosten, waar zeplaatselijk zoo veelvuldig optreden, dat ze bosschen
vormen. De meoste soorten groeien bij voorkeur
in de heete vlakte op moerassige plaat-sen. Hun
voornaamste nut ligt in het zetmeelgehalte
van den stam (zie SAGO). Verder levert de
top van de plant palmiet, van de jonge bladeren maakt men vlechtwerk en van de volwassen
bladeren atap on kadjang-matten. In do Molukken nemen de forsche bladstelen bij den
huisbouw de plaats in van bamboo. De schil
van do stolen is het materiaal voor de zg. Buitenzorgsche matten.
MEUKE°'. Landschap van de onderafd. Tape'
Toean, afd. W.-kust van Atjeh, ; de grootte
kan worden geschat op ± 353 K.W. Het zielental is ruim 5000.
MEULABOH. L Administratiove naam eener
tot de afd. W.kust van Atjeh behoorende onderafd., omvattend de landschappen Wojla, Boebon,
LhO'-Boebon, Kawaj XVI (MeulabOh), Seunagan, Tripa, Seuneu f-am, BeutOng, Toengkob on
Pameue, met totaal 12.633 geregistreerde man nen (ult. 1915). Standplaats van den assistentresident, chef der gelijknamige onderafd. door
ons vroeger Analaboe geheeten.. Ze ligt binnen
het landschap Kawaj XVI aan den rechteroever
der Koeala Tjangkaj.
MEUNASAH, d. i. dorpsbedehuis; zie ATJtHERS, en MOSKEE, B.
MEURA'SA. Een tot de onderafd. Oelee Lheue
van de afd. Groot-Atjeh behoorend oeleebalangschap.
MEUREUDOE. I. Administratieve naam eener
tot de afd. Noordkust van Atjeh behoorende,
in 1914 geschapen onderafd. ornvattend de landschappen Meureudoe, Trieng Gadeng, Peudoee,
Pangwa en Pante Radja, met totaal 7220 geregistreerde Atjehers (ult. 1915).
II. Een landschap van de gelijknamige onderafdeeling. Het beslaat 1 480 K.M. 2, waarvan + 60 bebouwd, on heeft + 12.000 zielen,
w.o. 4019 geregisteerde mannen (ult. 1915).
MEUSEUGIT RAJA. ATJ., Mesdjid raja MAL..
„groo e moskee". Zoo worden op Groot-Atjeh
genoemd 1. de groote moskee bij uitnemendheid to Koeta, Radja. 2. de nog bestaande
moskee to Indrapoeri in de sagi der XXII
Moekims. 3. de moskee to Inda,peuroea in de
VI Moekims der sagi XXV. 4. de moskee to
Indrapatra, ongeveer waar nu Ladong ligt, in
de sagi XXVI. Van 3 on 4 bestaan nog slechts
de sporen.
Het grootste deal van het gebied om den
soeltansdalam heen, ± 24 gampong's aan weerszijden van de Atjehrivier, ontleende ook aan de
groote moskee zijn naam.
MEYIER (JOHAN EMILIUS DE). Geboren 1848
to 's-Gravenhago, verwierf in 1870 to Delft het in genieursdiplom.a. Van 1910-1897 was hij (met

tusschenpoozen van verlof in Nederland) werkzaam bij den Ind. Waterstaat, het laatst als
Hoofdingenieur 2® klasse; in 1898 werd hij benoemd tot Direct. v. h. Dep. der Burgerl. Openb.
Werken :onder zijnDirecteursehap vial de staking
der Solovalleiwerken,in hoofdzaak op zijn advies.
In 1901 wegens ongesteldheid naar Holland
teruggekeerd werd hij in 1902 benoemd tot
hoofdredacteur van „De Indische Gids'" welke
betrekking hij tot 1913 vervulde. Bovendien
werd hij in 1906 lid van het bestuur der voreeniging „Moederland en Kolonien", on in 1911 voorzitter, welke functie hij tot zijn overlijden (1b13)
bekleedde. Van zijn hand verschenen een groot
aantal studien, zoo afzonderlijk als in „De
Ingenieur" „Do Ind. Merkuur" o. a. tijdschriften.
MIANGAS of PALMAS. Eiland behoorende
tot de afd. Talaud-eilanden, res. Menado.
MICHELA CELEBICA Kds. fam. Magnolicaceae. Tj6mpaka oetan aloes (mENADo), Wasijan
Buitengewoon groote
(MINAH. LANDST).
boom (50-55 M. hoog, 1-2 M. stamdiarneter)
in de bergstreken van N. Celebes. Levert het
kostbaarste en meest gezochte timraerhout van.
de Minahasa van gels kleur net bruine streepen, zeer bestand tegen invloeden van weer
en dieren.
MICHELIA CHAMPACA L. Tjempaka (MAL.),
Tjampaka (soEND.), Tjem.p6,ka, (JA.v.). Vrij hooge
boom, in Java beneden 1200 M. aangeplant om do
welriekende geelachtig-roode bloemen, met zeer
goed bout, dat men op Java echter weinig gebruikt, daar men de boomen orn de bloemen
spaart. Deze laatste worden door de vrouwen
in het haar gedragen, terwijl men er een vette
haarolie mee parfumeert.
MICHELIA MONTANA Bl. Mangli, Tjemp5,ka djahe (JAY.), Manglid, Ki jdahe (soEND.).
Groote boom uit hot Weston van den Archipel
en Br.-India, op Java, vooral in sommige deelen
van 0.-Java, tot + 1650 M. boven. zee. Het bout
is in groote afmetingen to krijgen on wordt
om zijn sterkte on duurzaaraheid voor groote
bouwwerken gebruikt, sours ter vervanging
van djati.
MICHELIA VELUTINA Bl. Mangli, Tjempala,
djahe, Kajoo Kembang, Baros (JAv.), Manglid
(soEND.). Zeer groote boom, tusschen 800-1400
M. boven zee over geheel Java voorkomend, doch
zeer verspreid en zeer zelden in volwassen exera
plaren. Het eitroengele, lichtbruin gevlamd©
kernhout is eon van de fraaiste houtsoorten
van Java en wordt wegens zijn uitstekende
eigenschappen op vele plaatsen hooger gesteld
dan djati. Het heeft bovendien een aangenamen
geur.
MICHIELS (ANDREAS VICTOR). Geb. 1797
to Maastricht, trad reeds op 17-jarigen leeftijd
in militairen dienst, vertrok in 1817 naar Java;
word I 837 tot kolonel bevorderd en 1838 tot civic!
on militair gouv. van Sumatra's W.kust benoemd.
In doze aanzienlijke betrekking heeft Michiela
zich in hooge mate onderscheiden. De verovering
der XIII Kota's, van Baros, Tapoes on Singkel
werd door hem geleid on de opstand in Batipoeh
gedempt ; een aanval op do 0. grenzen werd door
hem afgewend en Soengei Pagoe bezet. Den 19en
Febr. 1849 werd hij voorloopig benoerad tot
kommandant van het Ned.-Indische lager en in
die hoedanigheid geplaatst aan het hoofd. van
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de 3de expeditie tegen Bali; na aldaar herhaaldelijk zegevierend to zijn opgetreden, sneuvelde
hij bij den overval van het bivak onzer troepen to Kasoemba op 25 Mei 1849.
MIDDEN-CELEBES. Md. der res. Menado,
om vattend e de onderafdeelingen Donggala, Paloe,
Parigi on Poso. De geheele afdeeling wordt
door zelfbesturende landschappen ingenomen.
zij is .zeer dun bevolkt; bij eon oppervlakte ongeveer zoo groot als die van Nederland bedraagt de bevolkingsterkte 170.000 zielen. Aan
het hoofd staat eon assistent-resident met standplaats Donggala.
MIDDEN-LOMBOK. Onderafd. van de afd.
Lombok (eiland van dien naam).
MIDDEN-SOEMBA. Onderafd. der afd. Soemba, res. Timor en 0.,
MIDDEN-TIMOR. Onderafd. der afd. Noorden Midden-Timor, res. Timor en 0., bestaande
uit het landschap Mollo onder den AssistentResident, chef der afdeeling.
MIDDEN- EN ZUID-MANGGARAI. Onderafd.
der afd. Flores, res. Timor en 0.
MIDDENGEBERGTE. Een gebergte in de
residentie Sumatra's Westkust, dat zijn naam
ontving van de Midden-Sumatra Expeditie.
Het is de waterscheiding tusschen de Batang
Hari en de Koeantan.
MIDJEN-DESA. Zie DESA'S (VRIJE).
MIEREN. Stimoet (JAv.,mAL.), Sireum (SOEND.).
Voor de witte mieren, zie TERMIETEN. Het
aantal soorten micron in den Arch. ward door
Wallace op 800 geschat. Het is waarschijnlijk
dat het nut der mieren de schade overtreft ;
bijzonder nuttig zijn zij als verdelgers o.a. der
termieten, en als opruimers van alle dierlijke
en plantaaidige afval, waardoor ze tevens humusbereiders zijn. Zie verder het uitvoerige art.
in de groote Encycl. van N. I.
MIERENEGELS, een van do beide families der
Vogelbekdieren (zie aldaar).

MIKLUCHO MAKLAY (NIKOLAI NIKOLAJEWITSCH), ward geboren omstreeks 1846 in
een dorp van het Russische gouvernement Novogorod of op een landgoed in de Oekraine,
maakte naam door zijn onderzoekingsreizen,
waaronder zijn onderzoekingen betreffende de
bevolking van Z.W. Nieuw-Guinea inzonderheid voor Ned.-Indie van belang zijn. Hij verbleef daar van 25 Februari-25 April 1874 om
vergelijkende studies to waken met betrekking
tot de ethnographic van Z.W. on N. 0. NieuwGuinea (aan de naar hem genoemde Maclaykust,
thans een deel van Kaiser Wilhelmsland). Door
zijn ongedurigheid vertoefde Maklay nooit lang
op dezelfde plaats en bracht hij zelden iets
tot een vruchtbaar einde. Hij overleed 14 April
1888 to St. Petersburg.
MIKRAB, zie MOSKEE, A.
MILIK. Zie GROND (RECHTEN OP DEN).
MILITAIRE TEHUIZEN. Twee zendelingen
van de Rhein. Miss. Gesellschaft,de Heeren Dornsaft to Padang, sedert 1881 en Braches, to
Band;ermasin seder 1888, hebben den eersten
stoot gegeven tot de oprichting van Militaire
Tehuizen in Indie, door hun eigen woningen
voor do Europ. m.ilitairen open to stellen. In
een daarvoor speciaal ingericht gebouw word
in 1890 to Batavia een Militair Tehuis gesticht,
en voor doze inrichting heeft de zendeling, later
godsdienstleeraar ten behoove van de minder ge-
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goede Europeanen en militairen, P. B. Haag zich
zeer verdienstelijk gemaakt; Nog altijd wijdt hij
aan lit work zijn krachten. De Christelijke Militairen-Bond voor Oost- on West-Indie heeft nu
•igen Tehuizen te Buitenzorg, Tjimahi enMeester
Cornelis. Sedert de Europeesche militairen uitsluitend op Java in gamizoen liggen zijn de
vroeger op de Buitenbezittingen bestaande Tehuizen (Fort de Kock, Padang Pandjang en
Koeta Radja) opgeheven.
Ook elders in Indie 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 verleent, vooral door
het verstrekken van lectuur. Dergelijke Tehuizen
bestaan to : Padang, Bandoeng, Ambarawa,
Magelang, terwijl zonder tehuizen wordt gewerkt to : Malang, Koeta-Radja (Atjeh), Salatiga, Semarang, Soerabaja, Djokjakarta. Sedert 1900 heeft ook het Leger des Hails
Tehuizen to Batavia, Bandoeng, Malang,
Semarang, Soerakarta en Soerabaja. Neutrale Tehuizen bestaan te: Batavia, Tjimahi,
Malan,, , Semarang, Djokjakarta, Soerabaja, Makasser.
MILITIE. Ter gedeeltelijke uitvoering van de
bepalingen in het nieuwe artikel 113 Regeeringsreglement (Wet v. 23 Mei 1917 ; Ned. Stb.
418) ward bij bet Kon. besluit van 26 October
1917 no. 47 (Ned. Stb. no. 610) vastgesteld het
„Dienstplichtbesluit voor Ned.-Indie", behelzende de grondslagen van het dienstplichtstelsel
voor de Nederlandsche onderdanen van Europeesche afkomst. De dienstplicht is persoonlijk
en algemeen voor allo mamaelijke ingezetenen,
van eon leeftijd van 18 it 19 tot 45 jaar, die
Nederlandsche onderdanen zijn en niet behooren tot de Inlandsche of de daarmede gelijkgestelde bevolking. Op 32-jarigen leeftijd gaan de
dienstplichtigen van de militia over naar den
landstorm. Van den dienstplicht zijn vrijgesteld zij, die een geestelijk of een godsdienstigmenschlievend ambt bekleeden of daartoe worden opgeleid, alsmede zij, die — ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal — in „bijzondere gevallen" verkeeren (zie de a rtikelen
13 en 14 van het besluit).
De militieplichtigen worden voorloopig alleen
bestemd voor die wapens, waarbij het grootste
tekort aan Eur. vrijwilligers bestaat, namelijk
de infanterie en de vesting-artillerie en voor
de verschillende diensten.
MILLETTIA SERICEA W. et A. fame. Legutninosae Papilionatae.
Akar toeba (mA.L.),
toeba, djenoe (JA.v.), toewa (souND.). Een
groote klimmende heester met tot pluimen
vereenigde bloemtrossen van vuilpaarse bloemen, bij voorkeur op m.odderigen bodem groeiend aan rivieroevers e. d. De zwartbruine, houtige wortels steken ten deele boven het slijk
en leveren gekneusd een vischvergif, dat evenals de toeba van Derris elliptica in sterke verdunning visschen bedwelmt.
MILLIES (HENRICUS CHRISTIAAN). Geb.
to 's Gravenhage 1810, ward 1837 Luthersch predikant, in 1847 tot Hoogleeraar aan het Luthersche seminarium benoemd, verwisselde 1856
dat ambt met de betrekking van Hoogleeraar in
de Oostersche taal- en letterkunde te Utrecht,
Hij overleed aldaar 1868.
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De voornaamste geschriften van Millies hebben betrekking op Ned.-India. Zijn hoofdwerk:
„Recherches s. 1. monnaies des indigenes de
l'archipel indien et de la peninsule malaie,
werd na zijn dood in 1871 uitgegeven ;
het was voorafgegaan door „De munten der
Engelschen voor den Oost-Indischen. archipel,
Amst. 1852" en „Notice sur les nouvelles monnaies pour les col. or. neerl." (Revue de la numis mat. beige 1858). Belangrijk is ook zijn verhandeling „Over de bronnen voor de beoefening
der kerkgeschiedenis van Ned. 0.-I."
MILLIOENPOOTEN. Zie DUIZENDPOOTEN.
MIMI. Javaansche naam voor de Molukkenkrab of degenkrab (Eng. King-crab), waarvan eenige soorten, vroeger tot het geslacht
Limulua, thans tot de geslachten Tachypleus en
Carcinoscorpius gerekend, den Indischen Archipel
bewonen. De Mimi's zijn bewoners van vlakke,
zandige kusten, waar zij op ± 6 voet diepte zich in
het nand begraven, zoodat alleen het middendeel
van hun vOorlichaam, met de 2 paar oogen,
even daarboven uitsteekt, of waar zij dicht
over den bodem rondzwemmen, telkens met
de punt van den staartstekel op den bodem steunend. Zij voeden zich met wormen en andere
dieren.
De Inlanders en Chineezen eten deze dieren,
die op de meeste vischmarkten worden verhandeld. Hier en daar worden de stekels, aan
spiezen bevestigd, door de Inlanders als wapens
gebruikt.
MIMIKA. Een rivier op de Zuidkust van
Nieuw-Guinea ten Westen van Kaap Steen boom.
De mond ligt op 136° 27' 30" O.L. en zij ontspringt op het Nassaugebergte (zie aldaar).
MIMUSOPS ELENGI L., fam. Sapotaceae. Tandjoeng (MAL., Jev., SOEND.). Een zeer veel aangeplante boom met fraaie kroon en geurige bloemen.
Deze vallen tegen den ochtend of en worden
door de inlanders opgeraapt en aan snoeren
geregen. Ze behouden nog vele dagen haar buitengewoon aangenamen geur.
MIMUSOPS KAUKI L. Sawoe (mAL.), Sawo
djawit. (m.). Vrij lage, doch dikke boom, dicht
bij den grond vertakt, vaak aangeplant, in het
wild alleen op zandige stranden en koraaleilanden. Het fraaie, bruinachtig-roode kernhout is
een prachtig meubelhout, zeer bruikbaar voor
draaiwerk. De bloemen verkoopt men in den
inlandschen medicijnhandel, de fraaie, roodbruine vruchten worden alleen door de inlanders
gegeten.
MINAHASA. Land besehr ij v i n g. Noordoostelijk deel van het Noordelijk schiereiland
van Celebes, behoorende tot de residentie Menado en gelegen tusschen 0° 51' en 1° 51' 40"
N.B. en 124° 18' 40" en 125° 21' 30" 0.L.,
dat door zijne geologische gesteldheid samenhangt met de vuLanenreeks, welke zich over
de Sangi- en Talaoet- (Talaud) eilanden naar de
Philippijnen en verder over Formosa tot aan Japan uitstrekt. De naam beteekent „bondgenootschap", tegen Mongondou, dat vroeger
hier volgens overlevering, vaak roofde en plunderde.
De grootte van het landschap bedraagt
4786 K.M.' ; de Minahasa wordt verdeeld in drie
onderafdeelingen : Menado, Tondano en Amoerang, welke worden beheerd door controleurs,
die ondergeschikt zijn aan den Ass.-resident der

afdeeling. Die onderafdeelingen zijn weder onderverdeeld in districten, ten getale van 16, staande
onder inlandsche hoofden. (Voor de onderverdeeling, zie de naraen der onderafdeelingen). De
gezamenlijke bevolking bedroeg in 1915 ruim
210.000 zielen en is verspreid over ongeveer 300
dorpen of negorijen
De grond is zeer vulkanisch, maar tevens
zeer vruchtbaar. De plantengroei is weelderig,
men vindt in de Minahasa nog uitgestrekte
wouden met fraaie houtsoorten (ebben- en
ijzerhout enz.) en vele orchideen-soorten. Tot
de voornaamste voortbrengselen behooren : Kokosnooten, rijst, die het meest op droge v elden,
echter ook op sawahs wordt gekweekt, mais
(miloe genaamd), in geringe hoeveelheid, en
muskaatnoten. Menige veldarbeid wordt door de
bevolking verricht in verplicht onderling hulpbetoon der dorpsgenooten (m a p a 1 o e s). De
Minahasa wordt in alle richtingen door een net
van goede wegen doorsneden. 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
paarden. Varkensvleesch vormt bet meest geliefde voedsel der Christenbevolking en wordt
op velerlei wijzen toebereid. De scheepvaart
is weinig ontwikkeld ; net de vischvangst
houden zich meestal de Mohammedaansche
strandbewoners bezig en de eigenlijke inlandeche handel is van geringen omvang.
Be v o 1 k i n g. Verschillende gegevens wettigen hot vermoeden, dat dit d. el van Celebes
hoogs waarschijnlijk van uit de Noordelijker
gelegen eilanden is bevo kt en dan met groote
tusschenruimten of lang na elkander, waa door
het taal- of dialectverschil, zoo het nog niet
aanwezig was, tevens wordt verklaard.
De voornaamste stammen zijn do Tomboeloe',
de Tonsea' en de Tontemboan (vroeger ook wel
Tompakewa genaamd). Hierbij kan ook de stam
der Tolooer genoemd wo den. Vijf der acht
Minahasische stammen, n.l. Tomboeloe', Tonsea', Tolooer, Tontemboan on Tonsawang, on
de drie niet echt-Minahasiche: Bantik, Bentenan en Ponasak n, hebben hun eigen taal
behouden, hoewel op alle scholen het Maleisch
de voertaal voor het onderwijs is on ook de god sdienst-prediking en het godsdienstonderwijs
doorgaans in het Maleisch geschieden.
Als vreemdelingen, die zich in de Minahasa
hebben neergezet, worden genoemd de laden van
den stam der Bantik on de inwoners van Bentenan, die in taal veel overeenkomst vertoonen
met de Sangireezen, en verder de inwoners van
Ponosakan, die verwant zijn met die van
Mon gondou.
In den ouden tijd ward geen ander gezag erkend dan dat der oudsten (o ekoen g) en hadden de dappersten of zij, die zich daarvoor
wisten uit to geven, het hoogste woord. In later
jaren deelden zij hun overwegenden invloed
met wichelaars on waarzeggers, die onder meerdere benam,ingen, wel het meest onder die van
walia n, bekend zijn.
In 1679 werd het eerste verbond met de
Hollanders gesloten (zie MENADO). De vroegere titel van districtshoofd „kapala balk" (van
walak = stam) is langzamerhand vervangen door
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die van „hoekoem" met de bijvoeging van „b6. ear" en „Woes" voor eerste on tweede districtshoofden en van „toea" voor dorpshoofden. De
oudere late districtshoofden dragon ook dikwijls
den titel van „majoor", eon onderscheiding
die dagteekent nit den tijd van den Java-oorlog van 1825-1830, toen enkele hoofden met
hunne onderhoorigen made uitrukten. Terer in 1840 nog 27 verschillende districten, alle met afzondelijke hoofden beftonden, is
dit getal thans tot 14 verminderd. De districts:
hoofden worden door het Gouvernemelit aangesteld, de dorpshoofden worden door de bevolking gekozen, in tegenwoordigheid van den Controleur.
Uit de verschillende volksverhalen kan duidelijk blijken, dat de goden die door de oude
Minahasers vereerd werden, ten eerste ve per.
soonlijkingen van natuurverschijnselen en krachten waren, verder vergode voorouders, en
ten derde in goden omgezette eigenschappen
(zie ook het artikel HEIDENDOM); terwijl het
heidendom zeer zeker zijn centrum had in de
verschillende plechtigheden, welke het doen
slagen van den oogst ten doel hadden. De
„tuinpriester" en „tuinpriesteres" waren dan
ook de voornaamsten van alien, die in godsdienstige zaken als leiders en raadgevers optraden.
De verschillende tuinoffers warden tot dagenlange feesten uitgebreid, totdat men, wellicht
voor de groote kosten, welke zulke feesten
medebrachten, die „fosso's" om de twee jaar
hield.
De Minahasers hadden de gewoonte hun
dooden bij to zetten in eon „timboekar", of
„tiwoekar", in andere streken ook wel „waroega" genaamd : een groote, steenen urn, met
deksel, waarin het lijk in zittende houding geplaatst ward. Men vindt daze timboekar's nog
door de geheele Minahasa, meest half in den
grond, het best onderhouden echter in een kerkhof
tusschen Ajermadidi on Tondano. Zij zijn in
zandsteen uitgehouwen en met allerlei voorstellingen versierd : koppensnellers, terugkeerend
van een sneltocht en derg. (Zie Intern. Archiv
fiir Ethnogr. XVIII).
Thans is de la.volking voor het grootste deel tot het Christendom overgegaan.
De heidenen die er nog zijn, sterven langzamerhand uit, daar hun kinderen de school bezoeken, en volwassen geworden zich meestal
laten doopen. Het aantal Christenen wordt
op ongeveer 200.000 geschat, terwij1 de Mohammedanen die er gevonden worden alien vreemdelingen zijn.
Niet to ontkennen is dat er door het Chris
tendom een groote om.keer in het volksleven
heeft plaats gehad. Moge ook al de invloed
van het Bestuur niet uitgeschakeld kunnan
worden, toch kan het ontzachlijk groote verschil
tusschen den Minahaser van 70 jaar geleden
en thans moeilijk anders dan aan den invloed
van het Chris endom worden toegeschreven.
Door gemeenschap van godsdienst voelt de
Minahasser zich nauwer met zijn Europeesche
regeerders verbonden, maar men vindt dan ook
niet bij hem die onderworpenheid, die men
bij andere volkstammen in Indio aantreft.
Het meerendeel der bevolking kan lezen en
schrijven, en de meer ontwikkelden verlaten
BEKN. ENCYCL. V. N.-I.
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hun land om als beambte op Java of elde,r ►, of
als boekhouder op ondernemingen een goed loon
to verdienen. Vele jongelieden teekenen ook
voor soldaat on hebben als „Amboneesch soldaat" in het leger eon goeden naam.. Voor de
Minahasa zelf is dit uitzwermen jammer, d ar
op daze wijze de meest flinke on vooruitstrevende
elementen het land verlaten.
De vrouw is 'in ontwikkeling ongeveer de gelbke van den man. Het aantal meisjes en jongens, dat de lagers school bezoekt, is gelijk.
Meisjes van 16, 17 jaar geven tegenwoordig
ook onderwijs op de school, anderen leggen het
klein-ambtenaarsexamen af, enz.
De inlandsche handel is vrij ontwikkeld.
Vooral in de hoofdplaats van het district Sender
vindt men vele inlanders, wier hoofdmiddel
van bestaan de handel is. Hier ook vindt men
vrouwen, die geheel zelfstandig handel drijven.
MINAHASSISCHE TALEN. De talon, die in
de Minahasa worden gesproken, behooren tot
de groote Filippijnsche taalgroep, speciaal tot
drie verschillende onderdeelen daarvan. De
eigenlijke Minahassische talen, die in het grootste deel van, dit k eine land worden gesproken,
vallen weder in twee afdeelingen. De eerste
wordt gevormd door het Tomboeloe'-ich, Tondano-sch en Tonsea'-sch, de tweede bestaat
uit het Tontemboansch en het Tonsawangsch.
Het Bantiksch en het Bentenansch behooren
tot de Sangireesche talen, het Ponosakansch is
eon dialect van het Mongondousch.
De voornaamste en best bekende Minahassische
to al is het Tontemboansch. Zij wordt gesproken
in de d stricten Sond6r, Kawangko'an, Tompago', Roemo'ong en Tombasian der afdeeling
Amoerang en in het district Langowan der
afdeeling Tondano. Het aantal sprekers bedraagt ruin 50.000.
Van de andere afdeeling is het Tomboeloe'-sch
de belangrijkste taal. Het wordt gesproken in
het N.W. der Minahassa, n.l. in de districten
Menado, Kakaskasen, Tombariri der afdeeling
Menado en in het district Tomohon-Sarongsong
der afdeeling Tondano; het aantal der sprekers
bedraagt ongeveer 30.000.
Wat van de letterkunde is uitgegeven, is alleen
Tontemboansch (dierenverhalen, legenden, vertellingen, liederen in soorten, dorpsgeschiedenissen en mededeelingen van ethnografischen aard),
Tomboeloe'-sch en Tonsea'-sch (verhalen en liederen). Bij de overige stammen dt r Minahasa zijn
de Tomboeloe'-sche liederen zeer in trek, zoodat
door vele andere stammen Tomboeloe'-sch
wordt L: ezongen en hun poezie vele Tomboeloe'-sche woorden bevat.
MINANGKABAU. Nagri in de residentie
Sum. Westkust, ongeveer 3 K.M. ten N. van
Fort van der Capellen aan den weg naar Tandjoeng.
.
MINANGKABAU. Voor de geschiedenis van.
Minangkabau in den Hindoe- en Hindoe-Javaanschen tijd wordt verwezen naar SUMATRA.
Terwijl vermoedelijk in de 14de en 15de eeuw
het rijk geheel Midden Sumatra omvatte, was
het, toen in het begin der 17e eeuw de Neder
landers zich in den Indischen Archipel kwamen
vestigen, weer vrijwel tot het kernland, de „alam
Minangkabau", ongeveer gelijk de tegenwoordige Pad. Bovenlanden, ingeslonken.
De overlevering doet de vorsten van Minang21
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kabau afstammen van Iskandar Dzoe'l Karnain,
Alexand r don Groote, maar de oorsprong der
dynastie ligt in het duistsr. Zij bereikte haar
grootsten luister eerst na de Hindoe-Javaansche invasie op het eind der 13e eeuw. De meest
bekende der Sumatraasche vorsten, Adityawarman ( ± 1340-1375) stond, althans in he begin
zijner regeering, onder Jay. suzereiniteit. Uit
Adityawarman's tijd dateeren de meeste der
Hindoe-oudheden, welke thans nog in Minangkabau worden aangetroffen. Zie OUDHEDEN.
MINANGKABAU- INSTITUUT. Opgericht in
Nov. 1917, op denzelfden voet als de Atjeh-,
Bali-, Oostkust van Sumatra- en Zuid Sumatra-Instituten. (Zie INSTITUTEN).
MINANGKABAUERS (of : MANANGKABAUERS, of MENANGKABAUERS). Zoo noemt
men de bevolking, die hoofdzakelijk de Padangsche Bovenlanden en aangrenzende streken
bewoont.
De huidkleur der M. Maleiers is in den regel
lichtbruin, niet zelden met een ietwat roode
of bruingroene bijtint. De vrouwen zijn over het
algemeen lichter van kleur dan de mannen.
De kleur der oogen is donkerbruin, het haar is
bruinzwart en yank golvend. De baard en snor
zijn in den regel slechts zeer weinig ontwikkeld.
Kleiweg de Zwaan onderscheidt, wat het g6laat
betreft, twee typen, n.l. een smal en fijn type
en een grof, minder intelligent type.
De kleederdracht van de Minangkabausche
bevolking is zeer uiteenloopend. Wanneer de
Minangkabauer thuis is of den arbeid op het veld
verricht, draagt hij gewoonlijk niets weer dan
een hoofddoek en een korte broek of een lap, die
slechts even over de knieen reikt en om de lendenen is vastgebonden. In hoofdzaak bestaat de
kleeding van den man anders uit een hoofddoek,
een Buis, een saroeng, een gordel, een broek en
een sapoe t an gan; deze 1 atste is een
vierkante bonte doek, meestal over den linkerschouder gedragen; aan de punt, die op de borst
afhangt, zijn ringen en oorlepeltjes, alsook het
tangetje om de baardharen uit to trekken, bevestigd.
De kleeding der vrouwen bestaat hoofdzakelijk
nit een kain, een badjoe en een salendang. De
salendang een stuk katoen, drie kwart
meter breed en eon paar meters lang wordt tot
velerlei doeleinden gebezigd; zij wordt om het
hoofd gewonden als hoofddeksel, om de lendenen
of over de schouders geslagen; of als .draagband gebruikt voor het kind, dat de moeder op
den rug of tegen de heup bij zich heeft.
De sieraden, die de Minangkabausche vrouw
draagt, zijn in hoofdzaak : oorhangers, haarversierselen, armbanden en vingerringen.
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, de
armen en enkels.
Het karakter van den Minangkabauer vertoont den Europeeschen waarnemer naar den
Europeeschen maatstaf van beoordeeling meer
ongunstige 'clan gunstige trekken. Zoo worden
als ongunstige karaktertrekken genoemd : stijfhoofdigheid, wraakzucht, ijdelheid, wantrouwen,
gemis aan erkentelijkheid, onzindelijkheid op
lichaam, kleeding en woning, onmatigheid in
eten, bij feesten vooral, enz.

Van dronkenschap heeft hij echter een grooten
afkeer; ook luidruchtigheid vindt hij ongeoorloofd maar hij houdt veel van gezelschap en
praat en disputeert graag en goed; pijn doorstaat hij met groote kalmte.
Mode tengevolge van de eigenaardige familieinrichting ontvangt het Minangk. kind weinig
opvoeding in de ware beteekenis van het woord ;
tot voor korten tijd verstoken van goed onderwijs, kon ook zijn goede verstandelijke aanleg
niet tot ontwikkeling kom.en. Aan kunstziu ontbreekt het dit yolk geenszins. Mu iek en toon.kunst worden echter weinig beoefend.
De muziekinstrum.enten (trommen, bekkens
en fluiten) 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. Over het algemeen is
de Minangkabauer een hartstochtelijk speler; aan
hanengevechten had hij eertijds meermalen den
ondergang van zijn gezin to wijten; ook duiven,
kwartels on krekels laat hij met elkander vechten.
De Minangkabauers zijn Moham.medanen,
doch hebben nog zeer veel overgehouden van
het animisme, zich uitende in opvattingen omtrent de menschelijke ziel, het geloof aan hekserij
en tooverij, lykanthropie, dierenvereering, de
vrees voor booze geesten, de gebruiken bij en na
de begrafenis, het bestaan van verbodsbepalingen (pantangan's) enz.
De woningen van de Minangkabauers zijn over
het algemeen gebouwd op palen, waarvan hot
aantal van die in de diepte het meerdero of mindere aanzien ervan aanduiden. Het dak loopt
gewoonlijk uit in twee hoornvormige punten —
tando e' — en heeft bij sommige nog zulk
een kleiner, op zichzelf staand dakje in het midden; meer dan zes spitsen heeft het dak gewoonlijk niet. De aanzienlijke woningen hebben
aan een of beide zijden een soort van opkamers
— a n d j o e n g 's — ten getale van een tot
zes. Het achtergedeelte is samengesteld uit kleinere vertrekken — b i 1 i 's — van elkander
gescheiden door een planken, bamboo of katoenen verbinding en dienende als slaapplaats
voor de gehuwden en huwbare meisjes; het
voorste deel — de t a n g a h r o e m a h —
vormt als 't ware de gem,eenschappelijke familiekamer, waarin ook meerm.alen de kinderen en
de oude ongetrouwden slapen. De deur bereikt
men door middel van een ladder of trap, waarboven somtijds een afdak is aangebracht. Het
hout der wanden van aanzienlijke woningen is
vaak fraai versierd met snijwerk, met verschillende kleuren gekleurd en door ingevoegde
stukjes spiegelglas opgeluisterd.
Op de erven bij
woningen treft men verschillende soorten van rijstschuren aan; de
rangkian g's, voorzien van kostbaar snijwerk en met heldere kleuren beschilderd, zijn
de sierlijkste. Van het dorp zijn de voornaamste gebouwen verder: het t a b o e a hhuisje, waarin de groote, van een uitgeholden
scam vervaardigde trom ligt, waarmede bij
bijzondere gelegenheden de bevolking gewaarschuwd en bijeengeroepen wordt; de b a 1 a i,
het raadsgebouw, waar de hoofden rechtspreken
over en vergaderen voor de belangen der gemeente; de moesadj? of moskee; de
s o e r a u, welke als school en als bedehuis
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dienst doet; en de la pa u, de Minangkabausche
winkel, restauratie en herberg.
Het Min. yolk is verdeeld in een aantal — 22
of 27 — geslachten of stamdeelen, met eigen
namen, in de L. kota kampoeng geheeten, elders
ook wel zoo, dock ook sours (by. in Solok) soekoe
genaamd. Doze genealogische groepen zijn geen
rechtsgemeenschappen. Daar bij de Min. exogamie met matriarchaat heerscht is het huwelijk
binnen het geslacht verlaoden, en bestaan de geslachten uit afstammelingen van dezelfde stammoeder. Onder den naam soekoe wordt meer algem•een verstaan een geslachten-unie; dus zijn de
soekoe's in dezen zin, Been groepen van stamverwanten. Van zulke geslachtenunies heeft men er
4: de 9, de 5, de 4, en de 6 genaamd. Soekoe
wordt nu verder ook gebruikt voor het in een bepaald dorp aanwezige deel van zulk een geslachtenunie; en zoo vindt men in elk dorp families,
van de eerste vestiging van 't dorp daar woonachtig (kernfathilies), behoorende tot minstens
twee der bovengenoemde geslachtenunies. Voor
de inrichting van het dorpsgezag wordt alleen
rekening gehouden met die soekoedeelen, waartoe de kernfamilies behooren. Boven de soekoedeelen staat als rechtsgemeenschap het dorpsstaatje, de nagari; er beneden de familie. De
Min. tamale (in de administratieve taal kaoem
genoerad) begat eenige gezinnen, nl. moeders met
haar kinderen. in verschillende opvolgende generatios, maar steeds in de vrouwolijke lijn verwant; zij bewoont dikwijls een groot huis (zie
boven); het is de kleinste rechtsgemeenschap
onder de Minangkabauers. Aan haar hoofd staat
de mama' roemah, de oudste man in leeftijd van
de oudste nog levende generatie der familie, althans indien hij persoonlijk geschikt is, ook kortweg mama' genaamd : de beheerder van het familiegoed (zie beneden), waarvan hij nooit iets mag
vervreemden, maar alleen in bepaald.e gevallen
verpanden, en waarvan hij aan ieder gerechtigde
zijn aandeel toewijst. Van al daze familiehoofden
zijn slechts zij tevens volkshoofden (panghoeloe
andikci), die hoofden zijn der bovengenoemde
kernfamilies; zij hebben den titel datoe', on staan
niet slechts aan het hoofd hunner eigen familie,
maar ook van door splitsing ontstane of later ingekomen families. In de L. kota, on Tanah Datar
worden in het bestuur der nagari de tot een soekoedeel behoorende volkshoofden vertegen woordigd door een hunner, den panghoeloe poetjoe'
(kruinpanghoeloe) ; in Agam on elders hebben alle
panghoeloe's andika, in den nagariraad zitting.
Bij dit oude adatbestuur is door de nagari-ordonnantie van 1914 (Ind. Stb. 774) veel meer aansluiting gezocht dan bij vroegere gouvernementsregelingen het geval was.
De gezinnen in engeren tin, waaruit de familie
bestaat, bevatten alleen de moeders met hun
kinderen; de man komt door zijn huwelijk niet
tot het gezin to behooren maar blijft deel uitmaken van zijn eigen familie. Voortdurende
samenwoning van man en vrouw heeft door het
huwelijk niet altijd plaats ; gewoonlijk komt hij
wel in het huis zijner vrouw wonen.
Ook het goederen- en erfrecht staat met de
matriarchale inrichting in verband ; men onderscheidt familiegoed, hartd poesakd, on eigengewonnen goad, harts pantjarian; tijdens 't leven
heeft de verwerver daarover de vrije beschikking, maar bij den dood komt het, na aftrek der
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schulden, bij het familiegoed. Onmiddellijk na
den dood hebben de naaste verwanten van den
gestorvene nog een zeker voorkeurrecht (het kind
tegenover de moeder, daarna broeders en zusters
uit dezelfde moeder onderling, zusterkinderen
enz.); is er een generatie over heen gegaan, dan
is dit voorkeurrecht vervallen. In den laatsten
tijd komt echter een individueel erfrecht in de
vaderlijke lijn op, hetzij dat de helft der nalaten.:
schap van den vad.er aan de kinderen komt, of
zelfs alles. Het doet zich . meestal voor in den
vorm,van een thanking tijdens het leven.
Aan het huwelijk gaat een verloving vooraf,
die bindend wordt door verlovingspanden. Van
het verbod van huwelijk in het, geslacht word
boven reeds gesproken. Een huwelijksverbintenis• wordt op tweeerlei wijze gesloten; het
aanzoek gaat nl. uit van de familie van den man
of van die der vrouw. Dit laatste, vooral bij de
meer gegoeden in gebruik, is bekend onder den
naam van m a n d j a p o e — halen, uitnoodigen, roepen. — Op wederzijdsche genegenheid der kinderen wordt, bij het aangaan van
een huwelijk, niet gelet; de wil van den vader
heeft hier ook weinig of niets to beteekenen; het
is het gezag van de moeder en dat harer broers
on zusters, dat hier op den voorgrond treedt.
De sluiting en ontbinding van het huwelijk geschieden volgens de voorschriften der Moh. wet.
Zie ISLAM. Ook bij de begrafenis worden de
voorschriften van den Islam gevolgd.
De Minangkabausche bevolking leeft in
hoofdzaak van landbouw, handel, veeteelt, nijverheid, jacht en visscherij. Het beschikkingsrecht (ha' oelajat) komt toe of aan de nagari, of
aan de kernfamilies (zie boven) elk afzonderlijk.,
De landbouw levert o. a. op rijst, — zoowel
van onbesproeide als besproeide akkers— suikerriot, paper, indigo, muskaatnoten, tamarinde,
koffie, djati, tabak, gambir, klappers, pinang,
betel, kapok, turksche tarwe, gierst, aardappelen
on groenten, on in de laatste jaren ook thee.
Overal wordt er onder de bevolking een levendige handel gedreven; groothandelaren treft men
echter maar zeer weinig on alleen op hoof&plaatsen aan.
De veeteelt staat op lager trap van ontwikkeling dan de landbouw; toch is de veestapel van
niet geringe beteekenis. In hoofdzaak bestaat
hij uit buffels, runderen, paarden en geiten.
Van de industrie worden maar zeer weinige
takken als beroep ,uitgeoefend. Zeer gezocht zijn de rijk met goud doorwoven hairs van
Agara en de kostbare weefsels van Siloengkang
en Soengai Pagoe. Goud wordt door mannen gegraven uit de mijnen, die men in soro,raige streken
menigvuldig aantreft, of zoowel door mannen als
vrouwen uit het goudhoudende rivierzand gewasschen. In het vervaardigen van gouden en
zilveren sieraden (filigraan-werk) munten vooral
de goud- en zilversmeden van Koto-Gadang, in
Agana, uit; ijzer- en kopersmeden vervaardigen
niet zelden degelijk en kunstig work; onder laatstgenoemden behooren die van Soengai-Poea, in
Agam, tot de bekwaamsten.
Terwijl de jacht maar zeer zelden als beroep
wordt uitgoefend, is de visscherij bijna even algemeen als de landbouw. Zij wordt uitgeoefend om
in eigen behoefte to voorzien of om de vangst als
middel van bestaan to verkoopen.

MINANGKABAUSCH (ook MANANGKA-
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BAUSCH). De taal genoemd naar het voormalige
rijk van Minangkabau. Zij wordt hoofdzakelijk gesproken in de Padangsche Boven- en Benedenlanden, in Opper-Djambi, waarschijnlijk in het Noordelijker gelegen gebied der Kwantan-rivier en in
enkele kolonien van Minangkabauers in de binnenlanden van het schiereiland Malaka. Zij is een
der twee hoofdtakken van het Maleisch, en wel to
onderscheiden van het Djohorsch of Riouwsch,
waarvan het ten onrechte vroeger — en door
sommigen ook thane nog — als een onderdialect,
dikwijls als een verbastering werd beschouwd.
In het Minangkabausch worden maar enkele
eindconsonanten uitgesproken, zoodat het gerangschikt kan worden tot de half of onvolmaakt
vocalische talen. De Minangkabauer gebruikt
voor zijn schrijftaal het Arabisch letterschrift.
De letterkundige voortbrengselen der Minang
kabauers zijn voor het grootste gedeelte legenden, die zoowel met als zonder rijm, in metrischen
vorna zijn opgesteld. Van die verhalen zijn een
aantal in druk uitgegeven.
Verder vindt men bij de Minangkabauers t a mb 6's en o en dan g-o end an g's, meermalen in
een geschrift vereenigd. — De eerste zijn overleveringen, welke in hoofdzaak handelen over
den oorsprong en de eerste vestiging van de
bewoners eener nagari; de tweeds bestaan uit
wetten, zedekundige voorschriften en leefregelen.
In groote menigte treft men bij de Minangkabauers aan pant o e n s en andere liedjes en vertelsels in versmaat. Rijke bijdragen voor de kennis van taal on yolk zijn tevens de raadsels,
spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen.
MINDERE WELVAART. Zie WELVAART
ONDERZOEK.
MINISTERIE VAN KOLONIEN. Na de restauratie van 1813 werd in 1814 hier to lands
ingesteld een Departement voor de taken van
Koophandel on Kolonien; nog geruimen tijd
daarna was het Dep. v. Kol. met andere Dep.
vereenigd ; sedert 1842 heef t, het echter voortdurend een eigen Dep. uitgemaakt.
Voor de verhouding van den Minister van Kolonien tegenover de Kroon en den GouverneurGeneraal zie OPPERBESTUUR. Een opgave

der Ministers van Kolonien vindt men in de
groote Encycl. van N. I.
MINJAK KASTOERI (DIAL.). Zie HIBISCUS
ABELMOSCHUS.
MINJAK TENGKAWANG (DIAL. ). Een belangrijk Indisch plantenvet, at als Borneo talk of
egetable tallow een uitvoerproduct uitmaakt.
Dit vet of hover deze vetsoorten zijn afkomstig
van de vruchten van sommige Dipterocar aceen

on Sapotaceen, welke planten in den regel niet
gecultiveerd worden, doch in het wild voor .omen, zoodat het daarvan afkomstige vet onder
de boschproducten moot worden gerangschikt.
Het vaderland der vetleverende Dipterocarpaean is West-Borneo, waar de boomen bij
voorkeur aan de oevers van groote en kleine
rivieren, vooral op den vochtigen, gemengden
grond der landtongen groeien. De boomen
worden niet hoog, hebben een zwaren kruin
en dikken stun, met wortellijsten, hun hout is
vergankelijk en zacht. Behalve Borneo leveren
Sumatra's Westkust en Palembang ook nog eenig
tongkawang vet. Het wordt verkregen uit de gedroogde vruchtkernen (p a di ten gk awan g) ,

doch wegens de ondoelmatige Inl. bereiding worden sedert 1878 de kernen zelf uitgevoerd. (Uitvoer in 1914 bijna 10 miilioen K.G.).
Men gebruikt tongkawangvet als geneesmiddel, doch voornamelijk bij do fabricatie
van zeep en kaarsen.
Onder de boomen uit de familie der Sapotaceae,
waarvan de vruchten hard vet opleveren, zijn de
voornaamste : de Palaquium, Pisang of balam
(DIAL.), de Palaquium oleosum of soentei ( DIAL.)
en de Palaquium oblongifolium of njatoh (DIAL. ).
De balam- on soenteibooraen komen veel
voor in de lags streken van Sumatra's Oostkust
en wel in de oerbosschen, terwijl de njatoh in
West-Borneo wordt aangetroffen.
Anders vetten van planten uit de familie der
Sapotaceae zijn afkomstig van Payena soorten
en wel van Payena lancifolia Burck (Maki vet).
Payena inultilineata Burck (Welaban vet), Payena
latifolia Burck (Wengkoe olie).
Ten slotte levert het geslacht Bassia een aantal
hoogst belangrijke vetleverende soorten, waarvan de zaden als illipenoten in den handel zijn,
nl. B latifolia, B. longifolia en L. butyracea.
MINOREH - GEBERGTE. Zie MoNOREH - GEBERGTE.

MINTO (Sir GILBERT ELLIOT Graaf VAN).
Geb. 1751, overt. 1814 was Gouv. - Generaal van
Britsch-Indie van 1807 tot 1813. Gedurende
zijn landvoogdij werden de Molukken onder
Engelsch bestuur gebraeht; hij zelf vergezelde
de expeditie, die in 1811 naar Java vertrok on
dat eiland veroverde.
MISOOL of BATAN ME. Een eiland ten W.
van Nieuw-Guinea, ongeveer tusschen 1° 40' on
2° 5' Z.B. en 129° 45' en 130° 25' O.L. Het 0.lijk gedeelte van het eiland is bergachtig; de
hoogste toppen zijn echter niet hooger dan
350-400 M. Het bestijgen is zeer moeilijk.
Misool behoort geografisch tot Nieuw-Guinea;
de fauna en flora komen geheel overeen met die
van het hoofdeiland. Het is door een onderzeesch plateau erm.ede verbonden, terwijl het
van Ceram door een diepe zee gescheiden is.
Do bewoners van het binnenland on die van.
Kofohket (± 300 zielen), zijn heidenen, de overige kustbewoners zijn Mobammedanen (± 200

zielen).

MOA. Eiland, behoorende tot de Zuidwestereilanden, meer in het bijzonder tot de 'Aigroep (Zie aldaar), en bestaande uit een 10-20
M. hoog koraalkalkplateau, waarop zich in het
W. on 0. twee uit eruptief gesteente bestaande
gebergten verheffen ; de hoogste berg is de Karbouwenpiek ± 400 M. Moa, dat het grootste der
Leti-eilanden is (grootte 600 K.M 2 .), is tevens het
vruchtbaarste ; de bewoners van Leti verhuizen
in tijden van gebrek gewoonlijk tijdelijk naar
Moa. De bevolking (waarover zie LETI-GROEP)
word in 1888 gesteld op ruim 3000 zielen, van
welke ruim, 210 Christenen ; nieuwere bevolkings
cijfers ontbreken, wel is bekend, dat sedert de
helft der bewoners tot het Christendom is overgegaan. De overigen zijn. heidenen (Mohanamedanen komen er niet voor).
MODDERWELLEN,

beter

SLIKBRONNEN

genoemd en ook wel met „Modder- of slikvulkanen" aangeduid, omdat de aard van hun
optreden aan vulkanen in miniatuur doet denken. Het zijn meer of minder booge heuvels
van verharde modder, met gewoonlijk flauwe
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helling; aan den stompen top ziet men op een of
meer plaatsen de taaie, weeke korst langzaam
opzwellen en een blaas vormen, die sours 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. Dergelijke bronnen hebben
met vulkanen niets hoegenaamd te maken en
komen zelfs in den regel op grooten afstand
daarvan voor. Zij ontstaan doordat een dicht
onder de oppervlakte gelegen, zachte, waterhoudende klei- of mergellaag onder den druk staat
van er beneden zich ontwikkelende 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 te bereiken, waarbij een deal der
zachte en opgeweekte modder wordt medegevoerd en uitgeworpen. Zij zijn dan ook niet
zelden te vinden in de nabijheid van aardolieterreinen.
Behalve deze vindt men echter ook op of bij
vulkanen een ander soort slikbronnen, gewoonlijk tezamen met solfataren, wier werking meest
van veel heviger aard is en waarbij de gassen
wel degelijk van vulkanischen oorsprong zijn.
Daar het door deze bronnen opgeleverde water
zuiver mineraalwater is zou men ze minerale
slikbronnen kunnen noemen, in tegenstelling met
de andere, waar het in de klei- of mergellaag oorspronkelijk aanwezige zeewater wordt uitgeworpen en die men dan den naam zoute slikbronnen zou kunnen geven.
Indische minerale slikbronnen zijn vooral bekend van Java en wel uit de Preanger en van het
Dieng plateau; ook vindt men ze op Sumatra
en in de Minahasa.
Van veel meer belang zijn de zoute slikbronnen,
omdat zij op sommige plaatsen door de bevolking tot het winnen van keukenzout worden
benut. Van ouds geschiedt dit in het Oostelijke
gedeelte der afdeeling Grobogan der residentie
Semarang en wel in de buurt van Koewoe. Andere slikbronnen komen voor in de residentie
Soerabaja, aan de zeekust ten Zuiden der
hoofdplaats, bij Poloengan en Kalang Anjar.
Ten O.Z.O. van Koewoe ligt in Rembang een
ander uitgestrekt slikbron-terrein, dat „de Kesongo" wordt genoemd.
MODIN. Zie DORPSGEESTELIJKE en MOSKEEPERSONEEL.
MODJOKERTO. Afd. en regentschap van de
res. Soerabaja; is verdeeld in 2controle-afd.
Modjokerto (distr. Modjokerto en Modjokasri),
Modjosari (distr. Modjosari en Djaboeng). De
afdeeling is vruchtbaar, en zoowel in de vlakte
als in het gebergte heeft de particuliere industrie
zich ontwikkeld, zij telde in 1915: 12 suikerond ernemingen en 14 erfpachtsperceelen, van welke
laatste het bergdistrict. Djaboeng er 12 had. De
afd. was in den Hindoe-tijd het centrum van het
rijk van Madja,pahit, (zie aldaar); de ruines
van den kraton liggen in het district Tromoelan.
De afdeeling telde ult. 1915: ongeveer 38.700
inwoners, waarvan ± 1000 Europeanen,
3100 Chineezen on 200 andere Vreemde Oosterlingen. De gelijknam,ige hoofdplaats wordt doorsneden door de Brantasrivier, die daar het geheele jaar bevaarbaar is, en bezit spoorverbin-
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ding met Soerabaja en tramlijnen naar Modjoagoeng en Ngoro (afd. Djonabang). Zij heeft
groote Chineesche wijken en veel handel en vertier, o. a. een belangrijke veepasar. De bevolking telde ult. 1915 ± 15 700 zielen, waaronder
560 Europeanen, 2100 Chineezen en 180 vreemde
Oosterlingen.
MODJOWARNO (MADJAWARNA). Desa in
de residentie Soerabaja, district Modjoagoeng,
bekend als wel niet de oudste, maar zeker belangrijkste Javaansche Christengerneente in dat
gewest en van geheel Java. Zij werd door den
zendeling Jellesma gesticht op een stuk grond,
door den gedoopten Javaan Abisai in het woud
ontgonnen. In 1850 vestigde Jellesma er zich;
onder hem en zijne opvolgers Hoezoo on Kruyt
breidde de gemeente zich zeer uit. Een kweekschool, ambachtschool en kerk zijn er gesticht,
alsmede een zeer gezocht ziekenhuis, waarvan
een zendeling-arts verbonden is.
MOEARA (MOEWARA) (MAL.). Monding
eener rivier. Woorden met Moeara sam.engesteld,
vormen de namen van tal van plaatsen aan de
monding eener rivier gelegen. Sours wordt ook
de naam eener landstreek met Moeara samengesteld.
MOEARA AMAN. Hoofdplaats van de afd.
en onderafd. L6bong in het N. van de res. Benkoelen, stand-plaats van een assistant-resident
en controleur. De plaats ligt aan de samenvloeiing der Ajer Kotok en Ajer Aman on is, doordat
bier de groote wag van Benkoelen over Kepahiang naar het Noorden ophoudt, de raarktplaats
en het economische middelpunt van de USbongstreek.
MOEARA BLITI. Hoofdplaats van de onderafd. Moesi Ocloe der afd. Palembangsche Bovenlanden in de res. Palembang. De plaats is gelegen aan den linkeroever van de Klingi, een
weinig boven de monding van de rivier in de
Moesi, 13 M. boven de rivier en 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.
MOEARA BOENG6, afd. der res. Djambi met
gelijkn. hoofdpl. op den rechteroever der Boengo,
standpl. van den controleur. De oppervlakte bedraagt ongeveer 5000 K.M. 2, het aantal bewoners
in 1915 ruim 24.000, w. o. enkele Europeanen en
20 Chineezen. Doze afdeeling beslaat bijna het geheele stroomgebied der Teborivier met deBoengo,
zijrivieren van de Batang Hari (zie SUMATRA,
R i vier en ). Het N. 0. is laag en moerassig on bevat vele meertjes, zoo op den linkeroeverder :
D. Teloek, D. Sei Toeboe, D. Kahidoep, en op
den rechteroever de D. Raman; het overige 2 /8
delisbrgacht.Hnjkulrad,
waar veel geirrigeerde sawahs worden gevonden
en djadjarans, d. z. van regen afhankelijke
sawahs. Ook de veeteelt is aanzienlijk ; paarden
zijn er weinig. Van veel belang is de aanplant
van hevea-rubberboomen, waarvan het aantal
in 1912 ongeveer 210.000 was, een oppervlakte
beslaande van 263.530 H.A. Daar deze aanplant
eon volkscultuur is, wordt hierdoor een mooie
bijverdienste verkregen boven de opbrengst van
anderen landbouw en veeteelt. 26 October 1916
had hier bij den Djambi-opstand een treffen
plaats in de Djoedjoehanstreek (het uiterste
Weston).
MOEARA DOEA. Plaats in het Z.W. der
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residentie Palembang aan den bovenloop van
de Komering, waar deze ontstaat uit de sam.envloeiing van Selaboeng en Sako. Het is de zetel
van den controleur der gelijkn. onderafd. behoorende tot de afdeeling Ogan en KomeringOeloe. De onderafd. heeft een oppervlakte van.
2943 K.M2 .; en telde ult. 1915 ruim40.000 inwoners, w. o. 10 Europeanen, en 230 Vr. Oosterlingen. De plaats Ma. Doea, op 132 M. boven
zee gelegen, is door een goeden, voor auto's berijdbaren weg verbonden met het wegennet van
Palembang. Waarschijnlijk zal de plaats opgenoraen worden in het groote Zuid-Sumatraansche
spoorwegnet. Onder de boschproducten der onderafd. verdient biga vermelding. Rijke vogelnestgrotten vindt men bij de doesoen Saoeng
naga aan de Sakorivier.
De voornaaraste plaatsen in dit bestuursressort zijn de pasirandoesoens, verder Banding
Agoeng.
MOEARA ENIM. Standplaats van den controleur v. L6matang-ilir in de residentie Palembang, gelegen aan de sam.envloeiing van de
L6matang en de Enim, op een hoogte van
36 M. boven zee. De plaats is bekend door den
rijkdom aan petroleum van de omgevin ; 16
K.M. Oostelijk van de plaats vindt men het
etablissement „Kampong Minjak", 15 K.M.
westelijk „Bandjarsari." Vrij belangrijk is ook
de inlandsche katoenaanplant, welke thans van
gouvernementswege wordt gesteund en uitgebreid (zie PALEMBANG). Het is de belangrijkste handelsplaats van de Palembangsche Bovenlanden, de stapelplaats van alle landbouwproducten uit het achterland, benevens van de goed.eren, die uit de stad Palembang worden aangevoerd. Het goederenvervoer gaat grootendeels
langs de Lematang—Moesi. Voor het personenvervoer is van veel belang de Gouvts. automobieldienst, van M. E. uitgaande. Sinds eenige
jaren is men bezig met den aanleg van eon
spoorweg, die Ma. Enim met Palembang zal
verbinden, d. i. eon afstand van 153 K.M.
Den 2den April 1917 werd do spoorweg voor
het publiek verkeer opengesteld. Doze lijn zal
doorgetrokken worden tot Lahat en de Pasoernah-hoogvlakte. De plaats wordt dan een belangrijk kruispunt van spoorwegen. De plaats
is eon toonboeld van zindelijkheid, heeft een
geode straatverlichting (petroleum gloeilicht)
on zelfs eon waterleiding, die de meeste huizen
van good drinkwater voorziet.
MOEARA KAMAN. Plaatsje, gelegen op Borneo's O.kust, landschap Koetei, aan de samenvloeiing van de Kaman (Gedang Rantau) en de
Mahakam, belangrijk omdat daar oude inschriften in Wenggi-schrift ontdekt zijn, die getuigen
dat er reeds in de 4e of 5e eeuw na Chr. een
Hindoe rijk bestond onder Koning Moelawarman,
MOEARA TAKOES, ook genaamd Kota Tjandi. Baksteenen Boeddhistische stoepa met vijf
ruines van andere bouwwerken, gelegen in de
onderafdeeling Pangkalan IMO Baroe, afdeeling
L K6to der residentie Sumatra's Westkust.
MOEARA TEBO. Afdeeling der residentie
Djambi, met eene oppervlakte van 6300 K.M.' en
ongeveer 20.000 inwoners, w. o. + 10 Europeanen
en een 30-tal Chineezen (1915). Over het geheel
bestaat zij uit vlak en zacht glooiend terrein;
langs do Tao is de grond moerassig, bergachtig is zij slechts tegen de grens met Indragiri

en in het Z.O.lijk deel, in het Djoedjoehan gebied.
Hoofdmiddel van bestaan is de rijstcultuur, die
voornam,elijk op droge gronden wordt gedreven; aanplant van hevea had ook hier in belangrijke hoeveelheden plaats; in 1912 telde men
reeds 130.000 heveaboomen. De gelijknamige
hoofdplaats ligt op den linkeroever der rob°
bij do samenvloeiing met de Batang Hari.
MOEARA TEMBESI, afd. der residentie Djambi, met een oppervlakte van + 5500 K.M.' en
ruim 17.000 in woners, w.o. een enkele Europeaan
en 60 Chineezen (1915). Het hoofdmiddel van
bestaan is de rijstbouw, welke nog grootendeels
op ladangs geschiedt; de aanplant van hevearubber pat stork vooruit, in 1913 waren er
reeds 256.000 boompjes aangeplant. Als producten van kunstnijverheid worden genoemd fraaie
lig- en slaapmatjes, on kant, door de inl. vrouwen gemaakt. De gelijkn. hoofdpl., standpl. van
den controleur, ligt op den rechteroever der
Terabesi bij hare uitmonding in de Batang Hari.
MOEARA TEAM Hoofdplaats der gelijknamige onderafd. en der afd. Doesoenlanden (zie
aldaar), res. Z.- on O.afdeeling van Borneo.
MOEARo LABOEH. Onderafd. der afd. Solok
in de res. Sum. Westkust met gelijkn. hoofdpl.
standpl. van een controleur. Doze onderafd. is
de Z.-lijkste der genoemde afdeeling; zij is in het
Z.door den geweldigen Piek van Koerintji en het
Zevengebergte (Goenoeng Toedjoeh) gescheiden
van de residentie Djambi. De onderafdeeling
behoort tot het stroomgebied van de BovenBatang Hari. Het W.-lijke gedeelte, Soengai
Pagoe, was in vroeger eeuwen een bekend goudland en tal van goudhandelaren brachten het
stofgoud langs bergpaden over de Barisan naar
de loge der Compagnie to Poelau Tjingkoek in
de baai van Painan; uit geschriften der Cie blijkt,
dat in 1730 het aantal tambang's (mijnen) op
1300 geschat word. Van veel belang is doze
goudwinning thans niet moor, on vaste Inlandsche mijn-ontginningen komen niet meer voor.
De landstreek bij Moearo Laboeh, vooral de
hellingen van den GoenoengKoerintji,zijn spreekwoordelijk vruchtbaar, maar de terreinmoeilijkheden belemmeren de ontwikkeling, zoodat de
streek tamelijk afgesloten is.
Tot doze verlaten streken, waar slechts
hier en daar een klein dorp eenzaam aan de
machtige rivier ligt, zijn de Hindoe Javanen
in de 14de eeuw doorgedrongen. Zij voeren
hiertoe van Djambi de Batang Hari op en hadden hun hoofdvestiging moor benedenstroonis,
in de streek tusschen Soengai Lansat on Poelau
Poendjoeng (in de Batang Hari-districten).
MOEARti TAKOES. Plaats ter Sum. Westkust in de onderafd. Bangkinang (zie aldaar), aan den rechteroever der Kamparkanan.
Vroeger moot het een zeer belangrijk centrum
der Hindoe-Javanen zijn geweest, zooals blijkt
uit de belangwekkende mines aldaar, waaronder een stoepa (zie de literatuur over het
onderzoek dozer ruines in Oudh Versl. 2de kw
1912, bl. 38-39, No. 8). Waarschijnlijk is doze
eenzame streek dus eenmaal vrij dicht bevolkt
geweest.
MOEBAH, d. i, geoorloofd volgens de Mohammedaansche leer.
MOEDERRECHT. Zie HUWELIJK.
MOEDIK. Noordelijk ; bovenstrooras (of: een
rivier opvarend) in tegenstelling met air.

MOEFTI—MOESI OELOE.
MOEFTI. Om to weten wat - de Mohammedaansche wet in een gegeven geval voorschrijft
'of verbiedt hebben leeken de voorlichting noodig
-wan een deskundige op dit gebied, een zgn.
moefti (in Nederl. Indio wel moepti uitgesproken) d. w. z. iemand, die fattod'8 geeft. Zulk eene
fatwd is een advies, strekkende om de algemeene
regelen der wet, zooals zij in de filch-boeken
(zie ISLAM II, c) zijn beschreven, voor bijzondere gevallen nader to verklaren en toe to
passen, of zelfs om ze eenvoudig mede to deelen.
Als moeftikan iederwetgeleerde Belden, aan wiens
kunde en oordeel in zijn omgeving zooveel
waarde gehecht wordt, dat men hem in voorkomende gevallen in staat acht, fatwa's to
geven. Officieele moeftV8 treft men in N. I. niet
aan.
MOEGADJAH (BOER = Berg). Andesietberg
van 2781 M. hoogte in Boven-Langkat.
MOEHARAM, de le maand van het Mohammedaansche jaar, zie MOHAMM. KALENDER
EN GEDENKDAGEN, A.
MOEKIM. Arabisch woord (moeq1m), dat deit
ingezetene eener plants aanduidt. Voor de geldigheid van den Vrijdagdienst wordt de aanwezigheid van 40 mannelijke, vrije, raeerderjarige
moekims vereischt. Vrijdagsmoskeeen zijn voor
den vrome dus gewenscht waar op 40 en meer
lieden kan worden gerekend. In Atjeh noemde men
de, tot een Vrijdagskring vereenigde kampongs
met verdraaiing der beteekenis van 't Arabische
woord, ale: moekim. Aan het hoofd van iedere
moekim kwam, een inaeum, die in den aanvang
stellig een grootendeels godsdienstige taak had,
maar wiens ambt weldra ontaardde. Thans zijn
de imeums adathoofden, ondergeschikt aan ,hun
oeleObalangs, of bij uitzondering zelfstandig.
MOELOED. Zie GAR6B6G.
MOENA. Eiland, gelegen tusschen 122° 20'
en 122° 55' O.L. en op 5° 25' Z.Br., ten Z.
van den Zuidoostarm van Celebes. Het heeft
Zuid-Noord een lengte van 108 K.M., WestOost een breedte van 60 K.M. Het grootste
deel is heuvelland ; het toppunt, de Wadia bero
(429 M.), ligt in den Zuidoosthoek. Humus komt
er op het eiland weinig voor. Het regenwater
dringt onmiddellijk in -den bodem, waardoor
or zoo goad als geen rivieren zijn; alleen in het
N. enkele zeer kleine. De flora is schraal, evenals op Boeton. In de lagere deelen aan de N.O.en N.kust komt echter vrij wat djati voor
(40000 H.A.); eon proefexploitatie is sedert
1911 door den dienst van het Boschwezen
aangevangen. Aileen in het N.W. kweekt men
een beetje slechte rijst. Van de fauna verdienen vermelding de babiroesa, de zwarte hondsaap, een koeskoes en veal wilds zwijnen. Het
grootste en mooiste dorp op Moena is Lombai,
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 lets van de Toala's, vooral in het
Z. en W.; in het Z.-0. en 0. zijn ze vermengd
met de Boetonneezen, in het N. deel vertoonen ze verwantschap met de Toradja's van
Centraal Celebes. De meeste Moenaneezen belijden den Islam; in het Z. en W. wonen ook
nog Heidenen.
MOENA'SCH-BOETONSCHE TALEN. De eilanden Moena (in de landstaal: Woena) en Boeton
hebben elk hun eigene taal; beide talon zijn
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nauw met elkaar verwant en kunnen, misschien ook met de taal van het eiland Wandji,
in een groep worden samengenomen.
Het
naast met de Moena'sch-Boetonsche is de Boengkoesch-Morische taalgroep verwant. De verhouding tusschen Moena'sch. en Boetonsch geheel
nauwkeurig to bepalen, pat met de thans
voorhanden middelen nog niet aan.
MOENTJANG (S0END.). Zie ALEURITES
MOLUCCANA.
MOERBEI. Zie MORUS.
MOERIA (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH.
INDISCHE).
MOERIAH. Een uitgestrekte vulkaanrulne,
slechts 1595 M. hoog, die vrij wel het geheele
schiereiland ten N. van Koedoes (residentie
Semarang) inneemt; een der weinige bergen op
Java, die uit leucietgesteenten bestaat.
MOESA (RADEN HADJI MOHAMAD). Geb.
in 1822, overl. to Garoet in 1886. Behoorde tot een
aanzienlijk Preanger geslacht. Was tal van jaren
hoofdpanghoeloe van het regentschap Limbangan
en bekleedde die betrekking tot zijn dood. Samen
met zijn vriend Karel Frederik Holle (zie op dien
naam) wijddehij zich meer dan dertig jaar lang aan
de opbeuring van de bevolking der Soenda-landen
uit Karen achterlijken toestand en gaf met Holle
den stoot aan het volksonderwijs in die landen,
dat voor dien geheel verwaarloosd was. Aan zijn
initiatief was to danken het verrijzen to Garoet
van een bizondere, door het Gouvt. gesubsidieerde Europeesche school, welke ongeveer in
gelijken getale door Europeesche on Inlandsche
kinderen bezocht ward. In een tijd, toen alles
wat geleek op het thans ontwakend verlangen
naar geestelijke ontwikkeling nog zeer zeldzaam
was, deed R. H. M. Moesa aan zijn zoons en
dochters een Europeesche opleiding geven, waardoor zij later op krachtige wijze het work van
hun vader eerst konden steunen on daarna voortzetten. Aan het streven on werken van R. H. M.
Moesa wordt toegeschreven, dat Limbangan destijds'een der bloeiendste en welvarendste regentschappen van geheel Java ward.
MOESANG (MAL.). Zie LOEWAK.
MOESI. Zie SUMATRA, Riviere n.
MOESIILIR. Onderafd. der afd. Palembangsche
benedenl. res. Palembang. De hoofdplaats S6kajoe, die de standplaats is van den controleur, ligt
aan den linkeroever der Moesi. De onderafd.
omvat het stroomgebied der Beneden- (Ilir)
Moesi en beslaat een oppervlakte van 6496
K.M.s. De bevolking telt ruim 53.000 zielen,
w. o. een 30-tal Europeanen (1915). Tot de belangrijkste plaatsen behoort de hoofdplaats
S6kajoe. De streak bezit vele rijke petroleumbronnen ; vanwege do Bataafsche Petroleum
Maatschappij zijn hier eenige terrein.en in ontginning, waarvan de etablissementen zijn gevestigd to langadang on to Soengei Angit.
Behalve rijst (op droge velden) on verschillende
soorten tweede gewassen voor .eigen gebruik
worden hier ook verscheidene uitvoerproducten
geteeld, als: damar, monjan (benzog), gambir,
katoen, kapok, pinang en rotan ; hetboschproduct
djeloetoeng (of melaboeai) was gedurende den
tijd der hooge marktprijzen (in 1909-12) mede
een belangrijk uitvoerproduct. Een zeer groot
deel dozer onderafd. bestaat uit moeras.
MOESI OELOE. Onderafd. der afd. Palembangsche bovenl. res. Palembang met hoofdplaats
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Moeara Bliti. Zij beslaat een oppervlakte van
6992 K.M. 2, en telt een bevolking van 31000 zielen (1915).
Behalve rijst, in hoofdzaak op droge velden verbouwd, en verschillende soorten
tweede gewassen voor eigen gebruik, worden
bier als uitvoerproducten geteeld katoen, karet, rotan en damar; onder de ingezamelde
boschproducten dient ook biga genoemd. In
het N.O.]ijk deel wordt petroleum gevonden ;
tot exploitatie kwam men nog niet. Moesi
Oeloe eischte meerrnalen militaire expedities.
MOESSONS. Zie KLIMAAT.
MOESTAHABB, d. i. wenschelijk, aanbevelenswaardig volgens de Mohamniedaansche wet.
MOESTIKA. In de Maleische landen gebruikelijke benaming voor den zgn. bezoarsteen, een
in de ingewanden van sommige dieren of in den
kop van slangen gevonden steen, waaraan tooverkracht 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 kaasjes en zijn van een gaatje voorzien, waardoor
ze tot snoeren geregen kunnen worden.
De op Timor aan wezige kralen zijn verkregen
door erfenis of aankoop en komen soms to voorsohijn bij het graven in den grond ten behoove van
den aanleg van ladang's ; vandaar ook wel do
naam moetitanah (grondpaarlen).
Voor verdere bijzonderheden omtrent kralen
wordt verwezen naar het artikel KRALEN EN
SCHELPENWERK.
MOETOE (GLI-). Vulkaan ten Z.W. van Maumeri (Maoemere) op Flores, 1494 M. hoog.
MOETOERI. Een rivier in West NieuwGuinea. Zij valt in zee op de N.kust van de
Teloek Bintoeni en wordt gevormd door de
bronrivieren Tokoe en In gsirn.
MOEWARA. Zie MOEARA.

MOHAMMEDAANSCHE KALENDER EN
GEDENKDAGEN. A. HET MOHAMMEDAANSCHE
JAAR, DE MAANDEN EN wEEKDAGEN. De jaren
der Mohammedaansche tijdrekening worden geteld van of de hidjrah, (zie over de beteekenis
van hidjrah: ISLAM, I,c), welke geacht wordt to
hebben plaats gevonden op Vrijdag, 16 Juli 622
n. Chr. Het Mohamm. jaar, 12 m a a n-maanden
tellende, heeft slechts 354 dagen en is dus
11 dagen korter dan het zonnejaar der Chr.
tijdrekening, wat voor iedere eeuw een verschil
van ongeveer 3 jaren geeft. De 14e eeuw der
Mohamm.aera is (met het jaar 1301 A.H.) begonnen den 2en Nov. 1883 n. Chr.
De 12 maanden van het Mohamm. jaar
noemt men in Nederl. Indie wel met hare Arabische namen, welke, op Java bijv., op de volgende wijze worden uitgesproken :
1. Moeharam.
7. Radjab of 'WPM
8. Saban
2. Sapar
9. Ramelan
3. Rabingoelawal
4. Rabingoelakir
10. Sawal
11. Doelkangidah
5. Djoemadilawal
6. Djoemadilakir
12. Doelhidjah.
Voor de moor gebruikelijke namen, ontleend
aan gndsfi. ceremonieri, zie beneden.
De 7 dagen der Mohamm. week zijn in
Nederl. Indie bekend onder de Arabische bena-

mingen, welke in het Maleisch worden uitgespro
ken : Ahad, Senen, Masa, Rebo, Kemis, Djoemahat on Sabtoe.
B.

VASTSTELLING VAN DEN KERKELIJKEN

KALENDER DOOR wAARNEMING DER MAAN.

Vol-

gens de leer behoort de aanvang van elks maand
to worden vastgesteld door roe'jah, d.i. waarneming der nieuwe maan. Aan dit voorschrift
houdt men zich in Nederl. Indie dikwijls niet on
voert als verontschuldiging daarvoor aan, dat de
dampkring er slechts zelden holder genoeg is, om
de maan bij haar eerste verschijning aan den
heniel to kunnen waarnemen. Men richt zich dan
naar den zgn. hisdb (d.i.. de astronomische
b e r e k e n i n g), waarbij de zes oneven maanden (dwz. de le, 3e maand, enz.) ieder 30
dagen en de zes even maanden (de 2e, 4e,
enz.) ieder 29 dagen tellen. Tech is de vaststelling van het begin der maanden door
roe'jah, althans voor zoover het de vaststelling
van de kerkelijke gedenkdagen betreft, in lateren
tijd onder Arabischen invloed in Indie meer algemean geworden. De zorg voor het vaststellen
van den kerkelijken kalender op deze wijze is
op Java aan den panghoeloe toevertrouwd.
C. KALENDERBEREKENING DOOR MIDDEL VAN
HISAB (d.i. IIITREKENING). Een maanjaar duurt,
zuiver berekend, 354 dagen + 8 u., 48' 36". Om
nu den kalender met den werkelijken maansomloop in overeenstemming to houden zijn elke
30 j. 11 schrikkelj. noodig, waardoor men alleen
de 36 sec. (voorloopig) verwaarloost. Naast dezen grooten cyclus heeft men nog een kleinen
van 8 j. met 3 schrikkelj. (2de, 5de en 7de jr.);
deze wordt in het Jay. windoe genoemd. In 120
j. komt men met dozen cyclus dus 1 dag bij
den grooten vooruit; na 120 j. moot dus hot
laatste schrikkelj. normaal gemaakt worden,
Het eigenaardige voordeel dozer tweede
methods ligt hierin, dat nu telkens gedurende
een periods van 120 jaren in regelmatige voigorde ieder jaar van elken 8-jarigen cyclus met
denzelfden weekdag begint, waarm.ede het jaar,
acht jaren tevoren, ook begonnen was (omdat
imm.ers iedere 8-jarige periods 5 x 354 + 3 X
355 dagen = 2835 dagen = juist 405 woken
telt). Aan deze omstandigheid ontleenen de
jaren van den 8-jarigen cyclus in Nederl. Indi6
hunne Arabische letternamen (zie NAPTOE).
Iedere windoe begint thans met Woensdag.
D. DE PERIODIEKE GEDENKDAGEN, PEEST- EN
VASTENTIJDEN VAN HET MOHAMM. JAAR. In de
le maand behoort men den 10en, volgens de leer
liefst als vastendag (' asjoera, vandaar de naam
Soero) to herdenken. Dit wordt vrij algem,een
verzuimd. Daarentegen nuttigen vele geloovigen
op Java den 10en een speciaal ter viering van
dien dag toebereide soort pap (boeboer soer6).
Over de in sommige streken gedurende de
eerste 10 dagen dozer maand plaatsvindende
ceremonien : zie HASAN HOESAIN OF TABOET
FEEST. De 2e maand geldt in de Mohamm.
wereld als ram.pspoedig on onheilbrengend; velen
houden dan maaltijden, zgn. kandoeri's (zie aldaar) ter bezwering van onheil, in de open lucht.
Over het in de 3e maandplaatsvindendeMoeloedfeest, (vandaar de naam Tvloeloed voor de 3o
maand) dat ook wel tot de 4e maand wordt uitgesteld, zie GAREBEG. In de 7e maand geldt de
27e in alle Mohamm. landen als gedenkdag van
den mi'radj (d.i. Mohammed's hemelreis),In de 8e
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maand herdenkt de Mohammedaansche bevolking
in den Indischen Archipel de zielen derafgestorvenen vandaar den naam .Roewah, van het Arab. arwah = zielen) 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 af gestorvenen plaatsvinden, zie: KANDOERI. Over
de 9e maand, den Mohamm. vastentijd, zie VASTENMAAND, naam der maand: Poewasa of Syam,
vasten maand. De 10e maand begint met „het
kleine feast", lebaran poewasa, (zie: GARABEG).
De 12e maandonderscheidt zichdoor den Mohamm.
„offerdag", den zgn. „grooten" feestdag, op den
10den (maandnaam : Besar = groot); zie GAREBEG. De 11e maand wordt op Java wel Sela
„tusschentijd" of Apit „geklemd" genoemd,
thans verklaard doordat ze tusschen de 2 feesten
oorspronkelijk werd ze zoo genoemd (althans Apit of Hapit) omdat ze den vrijen tusschentijd tusschen de gewone, voor de landbouw
besterade, 10 m. van het zonnejaar vormde.
Het voor den 10en aanbevolen offer (Arabisch : koerbdn) heeft volgens de Arabische werken
over de plichtenleer to bestaan in een stuk
klein vee (gait of schaap) per persoon of een stuk
grootvee (kameel of rund) voor 7 personen tezamen. Zeer verbreid in den Ind. Archipel is de
populaire voorstelling, dat het geofferde dier
den offeraar eenmaal op de vlakte der opstanding
tot rijdier zal dienen.
MOHAMMEDANISNE. Zie ISLAM.
MOHR (JOHAN MAURITS). Geb. 1716 to
Eppingen . (Baden), word 1739 als predikant bij
de Portugeesche gemeente to Batavia benoemd,
welke betrekking hij tot zijn. dood (Oct. 1757)
bekleedde. Hij verwierf zich groote verd iensten voor de beoefening der wetenschappen,
o. a. door de bezorging der Bijbelvertaling in
het Portugeesch en in het Maleisch met Arabisch karakter; niet minder verdienen zijn
sterrekundige studien vermelding, waartoe hij
op eigen kosten een sterrewacht to Batavia
oprichtte, die echter na 1808 is afgebroken.
MOKKO - MOKKO (gewoonlijk MOKO - MOKO).
Noordelijkste onderafd. der afd. Lebong van de
res. Benkoelen net een oppervlakte van 5682
K.M. 2, en een bevolking van ruira 15.000 zielen,
w. o. 3 Europeanen en een 10-tal vreemde Oosterlingen. Voorname uitvoerproducten zijn karat,
rotan en damar; de cultuur van rijst heeft voor
een groot deal plaats op natte velden. De gelijkn. hoofdpl., zetel van den controleur en van het
districtshoofd, en een niet onbelangrijke handelsplaats, ligt op 230 K.M. van de hoofdplaats Benkoelen op den rechteroever der mon ding van de A. Slagan.
MOLUKKEN. Hieronder verstaat men de eilandenwereld tusschen Celebes en N. Guinea.Het
begrip Molukken is van oudsher indentiek met
het begrip Specerij-eilanden, nl. de eilanden, die
vroeger uitsluitend de kruidnagelen. notemuscaat
on foelie leverden. Er toe behooren dus de eilandenrij ten W. van Halmahera van Ternate Z.
waarts gaande, de geheele Halmahera-groep, de
Ambon- on Bandagroepen ; ook Ceram, Boeroe,
de Obi- en Soela-eil. worden er toe gerekend.
Voor Klimaat en Geologic, zie aldaar.
Door den van oudsher grooten toevloed van
allerlei kolonistei en handelsvolken is de bevolking thans zeer gemengd ; de bergbewoners kun-

nen nog als de zuivere afstammelingen der oor_
spronkelijke bevolking worden beschouwd.
Geschiedenis. In de Annalen derT'ang-dynastie
wordt omstreeks 't midden der 7e eeuw terloops
de naam Miili-ku vermeld, in het Jay. geschrift
de Nagarakertagama (14e eeuw) komt de naam
„Maloko" voor waarmee Ternate bedoeld wordt,
d at door de Portugeezen tot de helft der 17e eeuw
„Moluquo" placht genaamd to worden. Nicoll. de
Conti maakte -I- 1440 de Specerij-ail. aan Europa.
bekend. Aan de hand van zijn inlichtingen ontwierp Fra Maura zijn wereldkaart, on „de jacht
naar de Specerij-ail. kon nu beginnen"(Rouffaer).
In de Molukken had zich inmiddels reeds lang het
kolonisatie-proces voltrokken. Vreemdelingen,
meest Javanen, belust op de waardevolle specerijen,verdrongen de oerbevolking naar de binnenlanden.Kleine nederzettingen ontstonden zoo, die
zich ook langzamerhand aansloten, zoodat er rijkjes onder vorstenbestuur gesticht werden, als
Djilolo, Ternate, Tidore on Batjan. In deze periode van den hoogsten bloei vestigden zich ook
Chineezen on eveneens Arabieren, waardoor zich
de, op dit cultuurstandpunt beschavende, invloed
van den Islam deed golden. De bewoners van Hoeamowal (W.Oeram) brachten de nagelcultuur ook
naar hun gebied over, on steeds verder verbreidde
deze zich.
Nadat in 1511 de Portugeezen zich in Malaka
hadden gevestigd, zond nog in datzelfde jaar
d'Albuquerque een vloot onder d'Abreu naar de
Specerij-ail., die Banda on Ternate aandeed. In
1522 stichtte Ant. do Buto het eerste Port. fort
op Ternate, waar hij een kruidnagelmonopolie
verkreeg. Van de Spanjaarden, die een jaar to voren de Molukken bereikt hadden, hebben de Portugeezen niet veel hinder ondervonden, daar zij
reeds in 1533 verdwenen. In 1545 stond Sultan
Tabaridji het Ternataansche gebied bij testament
aan den koning van Portugal af, zijn zoon Hairoen ontving het land als leen terug. lice getrouw
deze als vazal ook was, in 1570 deed Gouverneur
de Mesquita hem uit den weg ruimen ; zijn zoon
Baboellah nam wraak, en verdreef de Portugeezen uit hun fort en van Ternate. De Sultan yan
Tidore, naijverig op Tomato's macht, stond nu
aan do Port. den bouw van een fort op zijn gebied
toe, hetwelk op het Z.schiereiland van Ambon
gesticht word. Zoo stonden de zaken toen de Nederlanders in de Molukken verschenen. In 1599
kwamen van Waerwijck en Heemskerk, en deden
Hitoe, Ternate on Banda aan, uitsluitend met
het doel lading in to nemen ; verzoeken om hulp
tegen de Portugeezen werden van de hand gewezen. Steven van der Hagen, die 't volgend jaar
voor Leitimor verscheen, gaf wel aan 't verzoek
gehoor, de Port. vesting werd tevergeefs belegerd
maar de eerste Ned. versterking, het „Fort van
Verre' verrees er. Nadat de Portugeesche vloot
onder Mendora Hitoe bloedig onderworpon had,
nam Steven van dcr Hagen, in 1605 uit Bantam
gekomen, het Port. fort op Leitimor, en daarmee
alle Port. bezittingen op Ambon en Onderh. Frederik Houtman, die tot gouverneur was aangesteld, ging er spoedig toe over, voor de richtige
naleving van het monopolie, zg. Hongi-tocliten
to doen ondernemen. Een andere Holl. bevelhebber, Steven Sebastiaansz., nam het Portug. fort
op Tidore; daar 't zonder bezetting gelaten was,
werd 't later d oor de Spanjaarden veroverd. Cornelis Matelieff, op Ternate door de bevolking to
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hulp geroepen, bouwde daar het fort Malajoe,
later herdoopt in Oranje, De monopoliekoorts
maakte, dat er door de onzen gedurig naar meer
gejaagd werd, en wij van beschermers der bevolking wreede onderdrukkers en uitzuigcrs werden,
In 1609 kwam Verhoeff voor Neira om ten koste van alles hot begeerde monopolie to verkrijgen.
Noodgedwongen stonden de bewoners den bouw
van een fort toe, maar datzelfde jaar werd Verhoeff met 45 man vermoord. Hoewel zijn dood
gewroken werd, werd de toestand niet rustig voor
Coen in 1821, na het verbond met de Eng. Comp.,
naar de Molukken kwam om met Banda of to rekenen. Coen heeft de bevolking van de Bandagroep uitgeroeid, de inheemsche bevolking werd
vervangen vooral door gewezen Corapagnies dienaren, die den in „perken" verdeelden grand
kregen. Daze „perkeniers" moesten muscaatnoten on foelie tegen bepaalden prijs leveren. Slaven
deden het eigenlijke work, echter tegen hangerloon. Op Ambon verzette zich de bevolking steeds
moor tegen hot drukkend juk van het monopolie.
Onder de gouverneurs van den Heuvel en van Deutekora kwam het tot een opstand. Het hoofd van het
verzet was de Kapitan van Hitoe, Kakiali. G. G.
van Diemen ging persoonlijk naar de Molukken
en door tactvol optredeu bedwong hij het verzet,
dat echter spoedig weer uitbrak. Met behulp van.
Hamza, vorst van Ternate, werd een andere opstandeling, Leliato, gevangen genomen on onthoofd, waarna van Diemen vertrok. Onder gouv.
Demmer was de opstand echter weer in vollen
gang. Demmer trad vastberaden op, Kakiali
werd door een Spanjaard vermoord en nu kon
geheel Hitoe onder rechtstreeksch gezag gebracht
worden. Onder Arnold de Vlamingh van Outsboom, een nog hardvochtiger gouverneur, brak
opnieuw een opstand uit. De Sultan van Ternate
stierf on word opgevolgd door een vriend der Hollanders, Mandarsjah, die echter door do bevolking
van den troon werd gestooten, terwijl Manilla tot
vorst werd uitgeroepen. Her verzet onder leiding
van den Laksamana Saidi, dat overgeslagen was
naar Ambon, werd op verschrikkelijk wreede wijze door de Vlamingh bedwongen. De nagelboomen werden allerwege geextirpeerd, de rust was
teruggekeerd in de Molukken, maar het was een
rust des doods. Nog eons, in 1680, uitte zich
de ontevredenheid in een opstand onder Sultan
Sibori van Ternate (Koning Amsterdam), het
einde was, dat hij een contract teekende waarbij
zijn land tot leen der Comp, word verklaard. De
Molukken, waarvan alle welvaart was weggevaagd, zijn er wel een bewijs van, hoe noodlottig
het monopolie voor daze eons zoo bloeiende streken was geworden, voordeelen leverden zij der
Comp. niet moor op.
Door den in 1793 uitgebroken oorlog van Engeland met Frankrijk konden de Molukken, op
Ternatena, (zie BUDACH), een gemakkelijke proof
der Eng. worden. Dat de teruggave door de Eng.
in 1814 de bevolking slecht naar den zin was
bleak uit den slechts met m.oeite bedwongen opstand onder Matulesi. Na eon persoonlijk bezoek
van G. G. v. d. Capellen werden Hongitochten,
gedwongen levering on extirpatie afgeschaft, en
andere dringende verbeteringen aangebracht. Onder de Bus werden uit geldzucht al daze maatregelen weer ingetrokken, tot eerst in 1863 aan de
verplichte specerijenteelt definitief een einde word
gemaakt, zie KRUIDNAGELEN.

In 1806 was het Gouvernement der Molukken
in 2 res., Tomato en Ambon, opgelost. De toestand van beide gewesen was treurig, alles het
gevolg van „onverantwoordelijke verwaarloozing
onzerzijds•‘. zooals G. G. van Lansberge schreef.
Dan, in het laatst der 1 ve eeuw, waait een frissche
wind over den Archipel on verdrijft den vroegeren dompergeest. Formeel bleven de bestaande
verhourlingen gehandhaafd, maar de in grij pende
bestuursbemoeiingen hebben haar invloed op de
zelfbesturen ten bate van land on yolk in dit gewest niet gemist.
Zie ook onderdeelen der Molukken.
MOLUKKEN - INSTITUUT. Opgericht in ,Tuni
1918, op denzelfden voet als bij Minangkabau.Instituut is vermeld.
MOLUKKENKRAB. Zie MIMI.
MOLUKKENPASSAGE. Zie MOLUKSCHE
ZEE.
MOLUKSCHE ZEE tusschen Celebes on Halmahera met Boeroe, en tusschen daze beide laatste
eilanden gelegen, is zeer diep on wordt door de
bergachtige Soela-eilanden in een Zuid- on Noord
gedeelte gescheiden, welk laatste veelal lifolukkenpassage wordt geheeten.
MOMPARANG - EILANDEN. Groep van onbewoonde eilandjes, zandbanken on koraalriffen, die zich van de N.O.kust van Billiton ongeveer 75 K.M. om. de N.O. uitstrekt en veal
bezocht wordt door do Orang Sokah van dat
eiland om schildpadeieren to zoeken on jacht
to waken op de doejoeng (zeekoe).
MONDAKAKI (JAv.). Zie TABERNAEMONTANA CORONARIA.
MONDTROM. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRUMENTEN.
MONGONDOUSCH. Zie BOLAANG-MONGONDOUSCH.
MONJET (soEND.). Zie JAVAANSCHE AAP.
MONOPOLIES. Zie OPIUM REGIE, PANDHUISDIENST, VERKOOPINGEN (OPENBARE), ZOUT.
MONTRADO. Landstreek met gelijknamige
hoofdplaats op Borneo's Westkust, vroeger
een afd. vormende, welke het Z. gedeelte van
het landschap Sambas omvatte, haar gebied
vormt thans de onderafdeelingen Singkawang on
Benkajang. Zie verder SAMBAS. In Montrado
had hoofdzakelijk het verzet plaats der Chineezen tegen het Ned. gezag in 1850 en volgende
jaren, waarover zie KONGSI. De plaats, die bijna
geheel door Chineezen bewoond wordt, ligt in
een golvende vlakte omstreeks 8 uur van de kust.
MOOETONG. Zelfbesturend landschap aan
het N.W. gedeelte der Torainibocht, deal uitmakende van de onderafd. Parigi (zie aldaar) der
afd. Midden Celebes, res. Menado, onder een
zelfbestuurder met den titel Radja, bijgestaan
door een districtshoofd to Tinombo. Voorn.
plaatsen : Mooetong, Toeladengi, Ongka, Tomini,
waarnaar do Tominibocht genoemd is, Palasa en
vooral Tinombo.
MOOKERVAART. De in 1681 gegraven
Mookervaart ,tusschen Tji Sadane of Dani en
Tji Angke, en de Bacharachtsgracht, tusschen
daze on Batavia, vormen eenslechtonderhouden,
maar toch door kleine vaartuigen druk gebruikten waterweg.
MORI (TOMORI). Landschap op de Oostkust van Celebes, ten W. van do golf van Tomori
of Tomaiki. De heidensche bevolking is in twee
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gedeelten te splitsen : berg-Tomori (zij, die meer
de binnenlanden bewonen) en beneden-Tomori
(die dichter bij de kusten verblijven). De - vorst
heeft geen gezag over de strandbevolking;
daar schijnt Toboengkoe zekere suprematie
uit te oefenen en men vindt er trouwens alleen
Toboengkoesche en Boegineesche handelaren.
De hoofdplaats Petasia (= zeezicht), gelegen
op twee heuvels ten Z.W. van het Lowomeer,
was langen tijd door worst Maroendoe ( = donder), een gevaarlijk arak-drinker, zeer gevreesd,
maar Kruyt en Adriani ontvingen van hem
veel inlichtingen over zijn rijk. Sedert 1906 is het
Europeesch bestuur ter Oostkust van Celebes
gevestigd en is het landschap Mori gebracht bij de
onderafd. Boengkoe on Mori, waarvan de hoofdplaats, Kolonedale, in het Weston der golf
van Tomori is gelegen. Door het heerschen van
rust on orde on veiligheid gaat dit landschap
thans in bloei vooruit. De uitvoer van bosch-,
producten is aanzienlijk. De Zending is met
succes in Mori werkzaam; reeds zijn op verscheidene plaatsen scholen on kerken verrezen.
In Mori wordt de rijst gekweekt op droge
velden. Van de industrie valt to vermelden : pottenbakken, foejakloppen, smeden, kopergieten.
MORINDA. Plantengeslacht der Bubiaceeen
met een vrij groot aantal soorten in den Archipel. Het belangrijkste nut van de Morindasoorten is het leveren van een kleurstof [(zie
BiSNGKOEDOE, mengkoedoe (MAL.)]. Men onderscheidt als voornaamste soorten, M. bracteata,
de B6ngkoedoe laki-laki (MAL.) of moluksche
miSngkoedoe, en de echte Biingkoedoe (M.
citrifolia L., Bongkoedoe daoen besar, die voor
de batikindustrie de belangrijkste soort is
MORI'SCH.
Zie BOENGKOESOH-MORISCHE TALEN.
MOROTAI of MORO. Eiland ten N.O. van
Halmahera, tusschen 1° 45' on 2° 44' N.B. on
128° 20' on 128° 45' O.L. met een oppervlakte
van ongeveer 1800 K.M. 2, behoorende tot hot
Sultanaat Ternate; Morotai wil zeggen : Moro
„over zee" ter onderscheiding van Morotia, „op
den vasten wal", nl. het rijkje Moro op Halmahera, bij Tobelo. Het geheele eiland is overdekt met
zwaar bosch on buitengewoon rijk aan damar. De
Zuidwestelijke uithoek, die eindigt in een ver in
zee uitstekenden landtong van koraalsteen, is laag
on m.oerassig; daar groeien veel sago-palmen. Het
eiland is rijk aan prachtige houtsoorten ; op Rao,
een ail. ten N. van de eilandjes voor de W.-kust
groeit b.v. ebbenhout. Behalve den bijna onuitputtelijken rijkdom aan damarboomen, bezit Moro
veel rotan en sagopalmen.
Do tegenwoordige bevolking, die in kleine coraplexen, waarvan Mira op de Z.O.kust de grootste
is, fangs de gehtele kust on op de eilandjes woont,
bedraagt een 4000 zielen, Galelareezen on Tobeloreezen. Hiervan zijn ruim 3000 heidenen. De rest
is mohammedaansch, met uitzondering van ongeveer 300 christenen, verdeeld over vier gemeenten, nl. Boesoe-Boesoe, waar de zendeling woont,
Sakita, Jawo on Sopi.
MORUS ALBA L., fam. Moraceae. K6rtaoe
(MAL. ), Vesaran (JA.v.),
Be'b'esaran (SOEND.).
Heester of boom, afkomstig van China, op Java
gekweekt en verwilderd (de Indische Moerbei).
MORUS MACROURA Miq. Kertaoe (MAL.),
Andalas (MrNANGB. MAL.). Zeer groote boom van
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Sumatra en W.-Java, alleen in de Preanger
voorkomond tusschen 900 en 1600 M. De boom
levert een uitstekend meubel- en timraerhout,
op Sumatra met dat van de djati vergeleken
(Sumatra-djati of Fort de Kocksche djati). De
boom is in de Padangsche Bovenlanden echter
al voor een groot deel uitgeroeid en ook in
de Preanger zeldzaam.
MOSKEE. A. DE GROOTE BEDEHUIZEN. Aileen
de grootere, ook voor den Vrijdagsdienst ingerichte, bedehuizen worden mesigit genoemd (of
ook. wel 8emigit; in Atjeh: meu8eugit, 8eumeugit),
afgeleid van het Arabische masdjid, d.i. de plaats,
waar men bij den sembahjang nederknielt. Op
Java vindt men deze nasigit' 8 op de hoofdplaatsen der regentsohappen, maar dikwijls ook
op districtshoofdplaatsen, soms zelfs in eenvoudige desa's. De moskeeen in den Indischen Archipel zijn vooral kenbaar aan den eigenaardigen
vorm van het dak,dat uit 3 tot 5verdiepingen met
open tusschenruimten bestaat. Zij liggen op Java
gewoonlijk aan de Westzijde van den aloen-aloen
z(56, dat de tegenover den ingang liggende muur
naar het Weston gericht is. In dien muur bevindt
zich de nis (de zgn. mikrab), die de richting naar
Mekka (de kiblat) moat aangeven.
De inwendige ruim.te in de moskee is in het
&igen:leen niet verdeeld; slechts wordt sbms een
gedeelte voor • vrouwen' afgesehoten. Dicht bij den mikrab staat de mimbar (of : imbar), d.i. de
preekstoel, waarop Vrijdags de Arabische preek
(koetbah) wordt voorgedragen. De voorgalerij
(soerambi) is op Java bestemd voor de wekelijkNiche zittingen van den zgn. priesterraad. Op het
erf van de moskee vinden de geloovigen hetzij
een leiding van stroomend water, hetzij waterreservoirs, waardoor zij in de gelegenheid zijn om
zich, zoo noodig, in ritueel reinen toestand
(zie SoMBAHJANG) to kunnen brengen en, alvorens de moskee binnen to gaan, hun voeten
to wasschen.
Volgens de leer behoort de Vrijdagsdienst in
het algem.een door alle ter plaatse gevestigde
geloovigen t e z a m e n gehouden to worden.
glechts indien dit wegens de groote uitgestrektkeid of talrijkheid der bevolking eener plaats
niet rnogelijk mocht mag de Vrijdagsdienst
aldaar gelijktijdig in twee of meer gebouwen plaats hebben. Zie verder over het personeel
on de administratie der m.oskeeen MOSKEEPERSONEEL, PANGHOELOE on MOSKEEKAS, over de bewoners der raoskeewijk: KAOEM, KAOEMAN.
B. DORPSBEDERUIZEN. Kleinere Mohammedaansche bedehuizen treft men in Nederl. Indi6
in menigte aan, zoowel in de dorpen on gehuchten
als in de verschillende wijken (kampongs) der
grootere plaatsen. Zij dienen voor de gemeenschappelijke sembahjang's overal, waar men niet
kan rekenen op een voldoend aantal geloovigen
(40) voor den Vrijdagsdienst. Bovendien worden
deze bedehuizen nog gebruikt voor verschillende
andere godsdienstige bijeenkomsten on voor het
geven van godsdienstonderricht. Men noemt ze
op Java gewoonlijk met een aan het Perzisch
ontleende benaming : langgar, in de Soendalanden : tadjoeg. De eerstbedoelde benaming is ook
op Zuid-Sumatra, in Palembang on elders in Maleische streken en (in den vorm langkara) ook op
Zuid-Celebes gebruikelijk. Bij de Minangkabauers
noemt men deze bedehuizen soerau. In Atjeh
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heeten zij meunasah, in het GajO-land : meresah,
welke beide laatste namen verbasteringen zijn
van het Arabische madrasah (d.i. plaats waar
onderwijs wordt gegeven).
C. AANIKONDIGING IN DE MOSKEE VAN DE VOOR

De
moskee is het centraalpunt van den Moslim.schen
eeredienst. Vandaar uit wordt ook het aanbreken
der voor de sgmbahjang's bestemde tijden op zoover mogelijk in den omtrek hoorbare wijze kenbaar gemaakt. Daartoe laat de met deze taak belaste moskeebeam.bte (zie MOSKEE-PERSONEEL) de Arabische formules van den adan of
adjan (van het Arabische adzdn, d.i. aankondiging), op Sumatra ook bang genoemd — met luider
stemme weerklinken, hetzij van een bovenverdieping der moskee, uit een der openingen van het
dak, hetzij van de minaret, indien zulk een toren
aan of bij de moskee gebouwd mocht zijn, hetgeen ook in Neder1.-Indic niet zelden voorkomt.
In den Indischen Archipel wordt 13:ivendien,
voor het afroepen der voorgeschreven adan-formules, met kracht op een groote trom (den zgn.
bgdoeg, op Sumatra taboeh, taboh of tamboe) geslagen. Ook ter aanwijzing van verschillende
perioden van den vastentijd wordt op den bgdoeg
geslagen, (zie VASTENMAAND). Zie verder over
den dienst in de moskee : SeMBAHJANG.
MOSKEEKAS. Tengevolge van de nalatigheid
van vele panghoeloe's in het besteden van de hun
door de bevolking op Java opgebrachte gelden
aan het onderhoud der moskee-gebouwen, enz.
en het geringe aandeel dat ze aan hun ondergeschikt personeel uitkeerden, word door de plaatselijke overheden verordend, dat een zeker percentage van de em.olumenten van het moskeepersoneel zou worden afgezonderd ter vorming
van een zgn. „m o s k e e k a s", waaruit de
noodzakelijke uitgaven voor den eeredienst zouden bekostigd worden.
Daar de moskeekassen buitengewoon snel aangroeiden, werden daaruit ook veal kosten bestreden, vroeger nooit voor rekening van de geestelijkheid komende, en vroeg doze bij allerlei gelegenheden meer van de Inl. bevolking.
Om doze redenen verbood de Indische Regeering later de vorming van zulke moskeekassen,
waar zij nog niet bestonden en gelastte voortaan
een nauwlettend toezicht van wege het Europeesch bestuur op de administratie der reeds
bestaande moskeekassen. De desbetreffende missives en circulaires van de Indische Regeering
aan de Hoofden van gewestelijk bestuur op Java
en Madoera zijn to vinden in Adatrechtbundel
VII (1913) p. 297-331.
In veel ruimeren, algemeenen zin wordt de
benaming moskeekas soms ook wel gebruikt ter
aanduiding van alle fondsen, welke door het
hoofd van het moskeepersoneel in zijn functie
als zoodanig worden beheerd. (Zie DJAKAT,
PITRAH en WAKAP.)
MOSKEEPERSONEEL. Aan de moskee zijn
verscheidene personen verbonden, to zorgen
hebben voor den geregelden gang der godsdienstoefeningen, het onderhoud, de reinheid en verlichting van het gebouw, enz. Zij staan op Java
onder toezicht van den panghoeloe (zie aldaar).
De titel imam duidt den persoon aan, die
als leider bij de sgmbahjang's voorgaat; katib of
ketib is een verbastering van het Arabische
chatib, d.i. prediker, nl. de persoon, die des VrijSEMBAHJANG EN VASTEN BESTEMDE TIJDEN.

dags en op feestdagen de koetbah (de Arabische
preek) heeft voor to dragon; vgl. SsoMBAHJANG. De benaming modin moot wel een
verbastering zijn van het Arabische moe'addzin,
d.i. de persoon, belast met het afroepen van den
adzdn (d.i. de oproeping tot den sgmbahjang).
Met den op Java gebruikelijken titel mgrbot duidt
men den bediende aan, die zorgt voor het schoonvegen van het gebouw, enz.
Het moskeepersoneel, hoewel in het Europeesche spraakgebruik gewoonlijk gerangschikt
onder de zgn.Mohammedaansche„geestelijkheid"
vormt geen priesterschap. Een afzonderlijke klasse van personen, bij uitsluiting
van anderen bevoegd tot priesterlijke handelingen en daartoe in het bijzonder gewijd, bestaat niet in den Islam. De moskeebeambten ontleenen dan ook geen persoonlijk aanzien aan
hun beroepsbezigheden. Het loon, dat zij daar,voor ontvangen, is gewoonlijk zeer goring. Bijzondere bevoegdheden van godsdienstigen aard
zijn hun niet toegekend.
MOSSEL (JACOB). Geb. to Enkhuizen 1704.
Als matroos naar Indic vertrokken (1702), word
hij in Compagnie's dienst to Negapatnam (Coro mandel) geplaatst (1721) en doorliep aldaar verschillende rangen. In 1750 ward hij tot Gouv.Generaal verkozen. Mossel overleed to Batavia
in 1761.
MOSSEN. Loemoet (JAV., MAL.), Loekoet
(soEND.). Doze planten zijn over den geheelen
Archipel verspreid, doch zijn vooral good ontwikkeld in de hoogere bergstreken, waar een zeer
vochtige atmosfeer voortdurend aanwezig is,
by. in West-Java op ± 2000-2500 M. boven
zee. Daar bedekken ze in dikke lagen de boomtakken en geven het bosch een eigenaardig
uiterlijk.
MOTI. Eilandje benoorden Makian (0° 28'
N.B.) door de bewoners van Makian liken genoemd, behoorende tot het sultanaat Ternate.
Het eiland heeft geen vaste bewoners, doch wordt
geregeld bezocht door Makianners, die er tuinen
aanleggen, waarvoor zij een geringe tuinbelasting
aan den vorst betalen.
MUIZEN (Muridae). Soorten van muizen bewonen den geheelen Indischen Archipel on zijn op
Nieuw-Guinea (vanwaar ruim 40 soorten bekend
zijn) de eenige Knaagdieren. De door den mensch
kosmopolitisch geworden huismuis (Mus muscu/us L.), zwarte rat (M. rattus L.) on bruine rat
(M. norvegicus Erxl. = decumanus L.), zijn ook
in den Archipel ingeburgerd. Doze beide laatste
zijn het vooral, inzonderheid de eerste, die een
groote rol spelen bij de verspreiding der pest.
MULLER (GEORG). Geb. 1790 to Mentz. Trad
in 1816 als kapitein der Infanterie in Nederlandsch Indischen dienst. In 1818 ward hij benoemd tot resident der Westdrafdeeling van Borneo, daarna in 1822 tot Inspecteur van de binnenlanden van Borneo, als hoedanig hij een reeks
wetenschappelijke expedities ondernam om, bedoelde binnenlanden in kaart to brengen. Op
een dier expedities word hij, 20 Jan. 1826, aan
de Kapoeasrivier met zijn tochtgenooten door
inboorlingen verraoord.
MULLER (SALOMON). Zoon van eon herbergier to Heidelberg, had het uit liefhebberij ver gebracht in het opzetten van vogels. Toevallig met
Boie en Macklot (zie aldaar) in aanraking ge komen, vergezelde hij hen als praeparateur op
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hun reis naar India, na zich eerst nog eenigen
tijd aan het Leidsch Museum to hebben geoefend.
HI is een der personen geweest, die het incest
hebben bijgedragen tot de kennis der fauna onzer
Indische gewesten. Overl. 1864. Zijn voornaamste geschriften zijn : Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, afdeeling Land- en Volkenkunde ; en in vereeniging met Schlegel de afdeeling Zoologie van hetzelfde work; Reizen en onderzoekingen in den Ind. Archipel 1828-1836.
MULTATULI. Zie DOUWES DEKKER.

MUNTINGHE

(Mr.

HERMAN WARNER).

Geb. te Amsterdam in 1773, promoveerde to Groningen in 1797 tot doctor in de beide rechten,
werd in 1808 secretaris van Daendels en in 1809
secretaris-generaal en in hetzelfde jaar president
van den Hoogen Raad van Justitie met den
rang van extra-ordinair raad van India. Bij de
oprichting van den Raad van India, die Raffles
ter zijde stond, werd Muntinghe tot lid daarvan
benoemd en 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 Nederlandsche gezag bleef Muntinghe in het vertrouwen der regeering deelen
en als president van den Rand van finanti6n, en
als lid van verschillende commission, waaronder
de ad viseerende commissie aan de comm.-generaal toegevoegd. Overl. to Pekalongan 1827.
MUNTOK. Afd. van de res. Banka en Ond.,
bestuurd door een controleur, die in de gelijknamige hoofdplaats zetelt. Zij om.vat het district
Muntok met de onderdistricten Muntok, Plangas,
Ampang en Kadiala en telde einde 1915 ongeveer 19.000 zielen.
Muntok is ook een der 9 mijndistricten, waarin
het eiland Banka voor het tinbedrijf verdeeld is.
MUNTOK. Vroegere hoofdplaats der residentie
Banka en Onderh. aan den N.ingang van Straat
Banka. Nadat Muntok in het jaar 1913 als residentiezetel word verlaten en de Kon. Paketvaart
Mij. de andere havenplaatsen als Blinjoe, Pangkalpinang — de nieuwe hoofdplaats — Soengeihat, door hare schepen het aandoen, bleef van
haar naam slechts de historische glans over.
Thans is Muntok nog slechts als zetel van de
Banka-tinwinning van beteekenis; de handel
heeft zich geheel verlegd.
De plaats telde in 1915 mina 4100 zielen, nl.:
150 Europeanen, 1375 Ohineezen, 2350 Inlanders, 80 Arabieren, 125 andere Vree mde
Oosterlingen en 150 Orang Sokah.
MUNTWEZEN. De geschiedenis van het muntwezen in Nederlandsch-Indio is te verdeelen
in twee tijdperken, het eerste gekenmerkt
door een steeds grooter wordende verwarring
en ontreddering, het tweede daarentegen door
zoo'n rust en kracht, dat het daardoor zelfs
gunstig afsteekt bij hetgeen andere koloniale
rijken ter zelfder tijd hebben doorgemaakt.
De scheiding tusschen de twee tijdperken on
tevens de oorzaak van den ommekeer is de
Muntwet van 1854 geweest, waarbij bet muntstelsel van Nederland ook in zijn Oostersche
kolonien is ingevoerd.
Naast tallooze kleinere gebreken en misgrepen, die het eerste tijdperk ontsieren, zijn
in die eerste 250 jaar drie kapitale fouten naar
voren to brengen, die als de hoofdoorzaken
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van den veelal jammerlijken toestand zijn aan
to wijzen, namelijk het wanbesluit om de zilveren standpenningen in India hooger to valueeren dan in Nederland, de overetrooming
van het land met minderwaardige pasmunt en
de overmatige uitgifte van papieren geld. Het
ongeluk heeft gewild, dat de drie bestanddeelen
der toenmalige circulatie, de standpenningen,
de pasmunt en het papieren geld, elk op zijn
beurt, ja some zelfs tegelijkertijd door zoo'n
hoofdfout zijn getroffen, zoodat geen uitredding mogelijk was. Die misgrepen hebben het
muntwezen in zulk een desolaten staat gebracht, dat de ontwikkeling onzer Kolonian
er ernstig door moest worden benadeeld.
Den Gouverneur- Generaal Rochussen, in het
najaar van 1845 opgetreden, komt de eer toe,
de eerste juiste maatregelen, die ook met kracht
werden uitgevoerd, genomen to hebben om het
allerellendigste Indische muntwezen op een
betere basis to brengen. De toestand wijzigde
zich terstond door het invoeren van zilverrecepissen als overgangsmaatregel en vooral
omdat hij tevens den wisselkoers op Nederland ging handhaven.
Gouverneur-Generaal Rochussen ging terstond
in 1845 weder over tot het afgeven van wissels
op Nederland, in den vorm van traites van de
Indische Regeering op het Departement van
Kolonion, aanvankelijk tegen den wisselkoers
van den dag, dock weldra reeds op den koers
van 95. Door deze afgifte van wissels word een
vastere verhouding gehandhaafd tusschen de Indische en Nederlandsche valuta, waardoor de
eerste op den duur dezelfde waardevastheid ale
de laatste moest verkrijgen.
Als eenheid stelde Rochussen als overgangsmaatregel een recepis in, gelijkstaande met een
Nederlandschen zilveren gulden. Daze recepis
was wettig betaalmiddel en genoot terstond
onvoorwaardelijk vertrouwen, eenvoudig omdat 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 Nederlandsch courant kon verkrijgen.
De recepissen werden van 4 Februari 1846
of uitgegeven in coupures van 1, 5, 10, 25,
100 on 500 gulden.
Tengevolge van de handhaving van de zilverrecepis op zilverwaarde door de wisselafgifte op
het land met zilveren standaard, dat Nederland
destijds was, is de overgangsmaatregel van Rochussen in alle opzichten een succes geworden.
Het eenige, dat nog overbleef om Indio definitief
van een goed, regelmatig, good functionneerend
muntwezen to voorzien, bestond in de vervanging door een zilveren muntstuk als standaardmunt. Dit geschiedde bij de wet van 1 Mei 1854
(Ind. Stb. 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 Koloni5n 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 ale standpenningen. De pasmunt was van
zilver ( 1/0 1/Lo en 1/20 gulden) in uiterlijk en gehalte eenigszin.s van de Nederlandsche zilveren
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pasmunt afwijkende en wettig betaalmiddel tot

f 10, en van koper (1 cent en 1/2 cent), ook van afzonderlijken muntslag, en wettig betaalmiddel
tot f 2.
De zilverrecepissen konden nu vervallen. Hare
inwisseling werd gedurende 7 jaar opengesteld en
een bedrag van f 26 millioen werd successievelijk
pari ingetrokken.
Het stelsel van de wet van 6 Juni 1875, waarbij het goud als wettig betaalmiddel in Nederland werd ingevoerd, en dat men vroeger gaarne
den naam van den hinkenden standaard gaf, is
bij de wet van 28 Maart 1877 (Ind. Stb. no. 112)
ook in Nederlandsch-Indie ingevoerd. Men heeft
ingezien, dat het niet aanging, dat in Nederland
10 zilveren guldens wettelijk in waarde gelijk
zouden staan met een gouden tienguldenstuk
van 6.048 gram fijn goud, terwijl aan houders
van diezelfde zilveren munten in NederlandschIndio een wet onthouden werd, die hun eenzelfden wettelijken waarborg gaf.
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 Javasche 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 Kolonion een onschatbaren dienst bewezen, waarvan de beteekenis eerst in de verdere geschiedenis van het muntvraagstuk in
Aziatische landen in het voile licht is gekomen.
Bijzondere toestanden op muntgebied heerschten ter O.kust van Sumatra en op W.-Borneo ;
door de vele betrekkingen met Singapore en Penang was de Straitsdollar daar de meest gangbare munt, terwijl, mode tengevolge der Chi-.
neesche koelie-immigratie, de O.kust een verzamelplaats geworden was van een ongeloofelijk
aantal vreem.de munten ; hetzelfde was het geval
met W.-Borneo. Van April tot 1 December 1906
werd toen de muntzuivering in West-Borneo ter
hand gekomen en met volkomen succes volbracht.
In West-Borneo vertoefden evenwel slechts weinig Chineesche koelies on derhalve was in Sumatra de zaak veel ingewikkelder ; toch is in de jaren
1907 en 1908 de muntzuivering ook ter Oostkust
van Sumatra volbracht, een omvangrijk work,
dat echter ondanks sombere voorspellingen
van troebelen, oproer, moord on doodslag, enz.
zonder eenig incident is volbracht. Later
volgde de uitbanning van den dollar in Riouw,
Djambi, en nog eenige plaatsen door het
Gouvernement zelf, zoodat thans de dollar uit al
onze 0. - I. bezittingen gebannen is. De Nederlandsche gulden is thans overal gangbaar als
de eenige officieele rekeningseenheid, on een
volkomen eenheid en rust op monetair gebied
is thans in Nederlandsch Oost-Indie ingetreden, vooral ook door een zeer kraehtige handhaving der buitenlandsche wisselkoersen door
de toepassing van het gold-exchange systeem,
waardoor de goudwaarde van den gulden N.-I.
courant tegenover het moederland en den vreemde krachtig wordt gesteund.
Toch zijn er verspreid over onze kolonien
nog overblijfselen van den ouden slechten
munttoestand, on wel bepaaldelijk op die
plaatsen, alwaar nog oude duiten en z.g. Chineesche kepengs in omloop zijn. Hoe wel volgens
de Wet van 20 Apr. 1855 de dubbele, heele en

halve duiten reeds binnen 5 j. na dagteekening
van die Wet buiten omloop zouden worden gesteld, is eerst bij de Wet van 22 Juli 1899 de
duitenomloop voor geheel Java en Madoera definitief afgeschaft, zoodat op 15 Maart 1900
aan dien omloop een einde was gemaakt. De
oude VOC duiten worden nog in vrij grooten
getale aangetroffen in Midden- en Zuid-Celebes,
op de eilanden Saleijer en Boeton en verder
nog in de Lampongs op Zuid-Sumatra en op
enkele plaatsen in het binnenland van Sumatra; het restant van die munt is naar die nithoeken gedrongen. In Midden-Celebes zijn bovendien nog de z.g. haantjesduiten in omloop,
waarvan de waarde nog veel geringer is, afwisselend zelfs tot 4, ja soms tot 10 voor een cent.
De ;g. Chin. kepengs, op Bali en Lombok in
gebruik, waarvan een snoer van 200, (gewicht
/4 K.G.) in den laatsten tijd eon waarde had van.
$
± 28 cent, worden nu ook langzam.erhand uitgedreven ; de Europ. oorlog, die zulk een groote
vraag naar kopei heeft doen ontstaan, heeft
daartoe indirect zeer medegewerkt.
Als een curiosum zij Kier nog gemeld, dat in
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; doze lapjes golden als geld op
den passer en konden verder voor betaling van
belasting worden gebruikt. Doze lapjes zijn thans
uit den omloop verdwenen, maar meer Noordelijk, in Palopo, in het Noordwesten van de golf
van Boni, zijn enkele overgebleven exemplaren
van die lapjes van Boeton in hoog aanzien,
vooral bij het hof van de vorstin van Loewoe.
Nieuwe Muntwetten zijn gekomen, in Nederland bij de Wet van 31 October 1912 tot wijziging
en aanvulling van de Muntwet 1901 (Ned. Stb.
no. 324) en in Nederlandsch-Indie bij de „Wet
van 31 October 1912, houdende nadere regeling
van het Nederlandsch-Indische Muntwezen",
waarbij de gelegenheid tot zilveraanmunting en
voor Nederland en voor Nederlandsch-Indie weder
werd opengesteld. Met alle gerustheid kan men
zeggen, dat het muntwezen en van Nederland
en van Nederlandsch-Indio thans op volkomen
gezonde grondslagen rust; dit wordt thans
ook steeds meer in het buitenland erkend, en
vooral sedert den wereldoorlog 1914 zijn andere Rijken, waaronder de eersten, als Engeland, Frankrijk, Duitschland, Rusland, Oostenrijk-Hongarije, enz. steeds meer tot toepassing van geheel analoge beginselen op hun
muntgebied geko men.
MURRAYA EXOTICA L., fam. Rutaceae. KCmooning (MAL., JAV. ), Kamoening (soEND.). Een
heester of lage boom met dubbelgevinde bladeren
en witte, zeer welriekende bloemen, komt zoowel
wild als gekweekt voor. De bloemen worden in
het haar gedragen.
1VIUSA. Zie PISANG, MANILLAHENNIP en
VEZELSTOFFEN.
MUSEA. Over het Kolonia al M us e u m, zie aldaar. In Ned. Indio is de eenige
inrichting van dien aard het Museum van Oudheden on van voorwerpen van ethnologischen
aard to Weltevreden, ingesteld door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (zie GENOOTSCHAPPEN).
Kleinere musea op het gebied van botanic

MUSEA—MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.
en zoologie zijn als onderdeelen van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel
to Buitenzorg opgericht. De oprichting van
openluoht-musea wordt in den laatsten tijd
voor N. I. bepleit.
MUSKAATNOTEN. Zie NOTEMUSKAAT.
MUSSCHENBROEK (Mr. SAMUEL CORNELIS
JAN WILLEM VAN). Geb. te 's-Gravenhage 1827
promoveerde to Leiden in de rechten 1852. Na
to Delft het ambtenaarsexamen to hebben afgelegd (1 Sept. 1854), vertrok hij naar Java, doorBei) verschillende rangen bij het B.B., word in
1873 tot resident van Ternate, en in 1875 tot
resident van Menado benoemd. Over). 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 vulkanische verschijnselen, met name der aardschuddingen (seismologie). Van zijn hand verscheen
een groot aantal art. op natuurk. gebied. Van
Musschenbroek ontdekte op zijn tochten o. a.
een zeldzaam, aan de Europeesche geleerden onbekend zoogdier, dat den naam ontving van Paradoxur US Musschenbroekii.
MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN. Terwijl voor nadere bijzonderheden verwezen wordt
naar het belangrijke en uitvoerige art. in de
groote Encycl. van Ned. India volgt Kier slechts
een beschrijviug van het meest wetenswaardige
omtrent muziek en muziekinstrumenten in den
Ind. Archipel, waarbij vanzelf sprekend de eerste
en voornaamste plaats aan de beschrijving van
de Jay. gamelan is ingeruimd.
De slaginstrumenten zijn bij de gamelan hoofdzaak. De voornaamste instrumenten van de gamelan zijn : de r e b a b, een viool, meest met een
halven klapperdop als klankdoos, en twee geelkoperen snaren, gestemd in den derden en den
zesden toon van het beneden to noemen salendrooctaaf. De rebabspeler is de leider van het orkest.
De soeling van de gamelan salendro
(waarbij het oktaaf 5 tonen heeft), is een fluit
van bamboo, van onderen open, telt 4, bij de
g.pelog(waarbij het oktaaf 7 tonen heeft), 6 ga/m.gaten aan de bovenzijde.
De s6lompre t, een hobo, van djati- of van
nangka-hout, loopt bekervormig uit. Gewoonlijk
komt dit instrument in de gamelan niet voor.
De k o n d a n g, een kegelvormige trom,
van een uitgehold stuk nangka-hout gemaakt,
is aan beide zijden bespannen met bereide schapen- of bokkenhuiden, die door middel van een
hoepel met trekkoorden en passanten, om doze
aan to halen, worden gespannen.
De ketipeen g, mode kegelvormig, is
kleiner dan de bovengenoem.de kendang.
De tjelempoeng is een citer met een
klankdoos van djatihout, 13 dubbel besnaarde
tonen, waartoe 26 schroefpennen dienen on 13
haken aan de tegenover liggende zijde.
De liggende gongs, die bonang 's heeten,
zijn metalen ketels, met de opening naar beneden
op koorden liggende in een op 4 pooten rustend
houten raara; bij de bonangs onderseheidt men
mannelijke ((?), en vrouwelijke
De s a r o n's hebben in de gamelan salendro
6, in de g. pelog 7 zwak gewelfde metalen klankstaven.
De gam bang gangs& heeft 15 metalen
klankstaven. G a m b a n g k a j o e is een hout-
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klavier; aantal klankstaven : 16, 18 of 20, 3 1/, tot
4 octaaf. .
De gender in de gamelan salendro heeft 11
of 12 metalen, dunne, zwak gewelfde toetsen, in
de g. pelog 12 of 13; maar er zijn ook gender's
met 7 toetsen ; zij rusten op koorden, die op het
bovenraam van een houten gestel gespannen zijn;
onder iedere toots staat een open bamboe-koker,
die als klankdoos dienst doet.
De gong, het bekende metalen bekken,
heeft somtijds een raiddellijn van 1 M. on wordt
kostbaarder naarmate zij bij mindere grootte
een diaper, voller geluid geeft. De gongs hangen
gewoonlijk, twee of drie sarnen, aan een rek, gajor.
De kampoel, de b6nde on de beri zijn
kleinere gongs; de ketoek is een ip bonang,
de k e n o n g een cr . Voorts heeft men nog rinkelinstrumenten en bij vorstelijka gamelans de
groote trom, bedoeg of beter t e t e q.
Java heeft twee toonstelsels, waarvan het
gevolg is dat twee gamelans of stollen muziekinstrumenten, die volgens daze verschillende
stelsels zijn ingericht, niet kunnen samenspelen ; zij heeten de salendro on de pelog.
De Javaan onderscheidt het salendro- en het
pelog-octaaf door to zeggen dat van het eerste
de tonen r6nggang, wijd uiteen, van het tweede
dek6t, dicht bij elkander liggen ; dit is volkomen
juist, want het salendro-octaaf heeft, evenals bij
het oude toonstelsel der Chineezen, 5, het pelog
-7 tonen. Gemetea zijn de intervallen van beide
stelsels herhaaldelijk, op verschillende manieren
en met gebruikmaking van allerlei speeltuigen
met vaste tonen, oude en nieuwe, uit de desa's
en van de hoven afkomstig; maar tot een gelijkluidend resultaat is men niet geko men. Ondanks de afwij kingen bestaat ereene raerkbare neiging tot 5 ge1 00
lijkwaardige intervallen van 1.2 toon (- — semi240
tonen) van het diatonisch octaaf.
Tot een v011edige gamelan, zooals men die in de
Vorstenlanden vindt, behooren 24 spelers (nijaga).
Een dergelijk orkest komt echter weinig voor,
behalve aan de hoven in de Vorstenlanden. Aileen
in de Vorstenlanden wordt nog goed gespeeld;
muziek on dans staan daar, vooral in Jogjakarta, het hoogst, althans zoo beweren zij, die lang
in daze plaats gewoond hebben on Soerakarta
minder goed kunnen.
Er zijn gam6lan-wijzen, gendings, voor de salendro en andere voor de pelog. Maar daarmede
is de onderscheiding niet afgeloopen; de meeste
tech hebben een bepaalde bestemming, worden
alleen gespeeld hetzij bij het begroeten van gasten, bij hun heengaan, bij den aanvang van een
feast, gedurende den maaltijd, enz.
In de laatste halve eeuw is, naar kenners beweren, weinig goads gekomponeerd; de bepaald
klassieke komposities zijn afkomstig uit de 17de
eeuw, teen, onder sultan Agoeng, het Matararasche rijk grooton bloei beleefde.
De schoone harmonieen, die een goede gamelan-muziek to hooren geeft, zouden doen vermeeden, dat althans eenige beginselen van een
harmonie-leer bij de Javanen bestaan ; dit is
niet zoo : het oor wordt door geen verstandelijke
reflexie geleid, de gelijktijdige klanken worden
bij instinct gezocht of zijn aan het toeval to
danken.
Bij allerlei gelegenheden wordt de gamelan
to voorschijn gehaald on bij geen gebeurtenis
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van eenige beteekenis ontbreekt zij ; dat zij
onafscheidelijk is van de wajang, het Javaansche schimro,enspel, mag algemeen bekend geacht worden, zoomede dat zij bij de viering
van plechtigheden van godsdienstigen aard,
zooals de gar6b6g moeloed, een groote rol
speelt; voorts kan men haar hooren bij het
Javaansche nieuwjaar, bij tornooien, militaire
optochten en rampok-partijen (gevechten met
dieren); zij geleidt den bruidstoet langs den
weg, steunt door hare muziek dans on zang
der danseressen, en weerklinkt evenzeer bij de
vervulling eener gelofte, als bij de feesten,
die gevierd worden bij de besnijdenis on in de
7e maand van de eerste zwangerschap. Hoeveel
en welke instrumenten bijeen moeten zijn
om een gamelan to vormen is moeilijk to zeggen ; een volledige zou 18 instrumenten moeten bevatten, in 13 soorten.
Als surrogaat voor de bonang's en Baron's
vindt men in O.Java bij de gamelan wel gebruikt de angkloeng, maar het eigenlijke land van
de angkloeng, een schud-instrument, is niet het
Oosten, maar het Weston van Java : Bantam ends
Preanger; het is zeker een der alleroudste instrumenten, van moeilijk to bepalen herkomst en bij
de bevolking van West-Java zeer in aanzien gebleven. Het bestaat uit bamboe-kokers van ongelijke lengte en dikte, van boven schuin bijgesneden 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 een
knoop %en onder dien knoop zijn er twee uitsteeksels aangesneden, die hangen in de vierkant gehakte gaten van een liggende bamboo;
de kokers kunnen, wanneer de toestel geschud
wordt, zoover been en weer schommelen als
de lengte van de gaten in die horizontale bamboo gedoogt en daarbij stooten de uitsteeksels
tegen den wand van die bamboo, loodrecht op
de vezels, welke stooten een luchtkolom in
den schommelenden koker doen trillen op een
toonhoogte, die van den vorm, de lengte on
de dikte des kokers, en met een kracht, die van
het schudden afhankelijk is. De geheele toestel
is in eon raam van bamboo gevat, waarvan de
omvang afhankelijk is van het aantal klankkokers. Groote instrumenten hebben tot 15
kokers en de tonen van de grootste en de
kleinste verschillen wel 2 oktaven. De groote
bamboo's geven een mooi, mollig, klokkend
geluid ; bij de kleinere wordt het geluid niet alleen zwakker, maar het ontaardt in een gerammei on gekletter, dat weinig op muziek gelijkt.
Laat men de kokers vrij hangen dan brengt het
instrument bij schudding evenveel tonen tegelijk voort als er kokers zijn. Door een of moor
kokers beurtelings vast to houden en los to
laten en aan het schudden eenig rhythms to
geven, kan muzikaal effect worden verkregen.
De angkloeng wordt wel als afzonderlijk
instrument, sours met begeleiding van een soeling, bespeeld, maar meestal voegt men eon
aantal angkloengs van verschillend kaliber bij
elkander tot een orkest.
De katjapi on de tarawangsa in vereeniging
met de soeling, begeleiden bij de Badoej's den
zang van twee zangers, meestal jongens van
12 tot 14 jaar; rondo hest dit zangspel; de
tonen der instrumenten zijn welluidend, maar

tevens zeer naelankoliek on het geheel klinkt
wat eentonig, maar niet onaangenaana.
Van het g e z a n g der Javanen is weinig
opgeteekend met vermelding der inheerasche
toonladders. Hun poezie wordt bij de voordracht niet gezegd, maar gezongen. Poezie on
zang vormen een ondeelbaar geheel; alto poezie
is bestemd om gezongen to worden, alle lezen
van poezie is noodzakelijk zingen. Van de tembangs, sekars of zangwijzen voor de lezing van
oude heldendichten bestemd, is een aantal in
ons notenschrift, op het gehoor, opgeteekend en
uitgegeven.
De taledeq's of zangeressen, die bij de gam6lan
medewerken, zijn doorgaans tevens danseressen
enpublieke vrouwen, die in het bordeel les krijgen
van den waard, loerah, die de rebab bespeelt,
terwijl een der andere vrouwen voorzingt. Bij
de wajang-vertooning zingt de taledeq op verschillende zangwijzen brokstukken van het
verhaal, maar daarenboven nog allerlei geimproviseerde tusschenzangen, die geen verband
houden met het verhaal van den dalang.
Van de overige op Java voorkomende, niet bij
de gamelan behoorende muziekinstrum,enten
kunnen genoemd worden : de t er bang of
tamboerijn, en uit de Soendalanden : de t j aloeng - 12 of 14 bamboekokers van ,/, tot
3 voet, aan den eenen kant open en schuin bijgesneden. aan den anderen door een knoop gesloten, en met eenige tusschenruimten opgehangen aan twee schuin gespannen touwen; met
een hard stokje worden zij geslagen ; de k a t j ap i , een tokkel-instrument van langwerpig vierk.
vorm, 1.25 M. lang en 12V, cM. breed, met 6
koperen snaren. (Onder begeleiding van de katjapi zegt de toekang mantoen, de Soendaneesche
bard, des avonds voor zijn dorpsgenooten de
zangen op, die van Padjadjarans grootheid verhalen ); de tar a w an g s a, een soort viool met
3 koperen snaren.
Van de buitenbezittingen vermelden wij slechts
behalve de allerwege voorkemende gongs, tronamen, tamboerijnen, fluiten on rebab's, eenige typische instrumenten, in de eerste plaats de b a mb o e c i t e r, voorkom,ende op Java, Sumatra,
Nias, de Molukken, Timor en omliggende oil. en
buiton Ned. Indio: op de Philppijnen, de Nicobaren en Madagascar. Het instrument bestaat uit
een bamboelid, met een knoop aan ieder eind, en
draagt eenige snaren van den bamboebast zelven,
waartoe van dozen op eenige plaatsen snaarvormige draden zijn losgemaakt, zoodanig, dat
alleen do beide, uiteinden zijn blijven vastzitten ; door stukjes hout aan de einden onder de
snaren to wringen, kan men doze rain of meer
spannen en door tokkelen of slaan verschillende
tonen doen voortbrengen. Voorts moot verm.eld
worden de neusfluit (Borneo, Centraal-Celobes, Nias, Bali on de Philippijnen); do m o n dtro m (Borneo, M.Celebes, Flores, omtrek Santani-meer op N.Nieuw Guinea), en eindelijk van
Centraal-Borneo on Eng. Borneo de k 1 e d i. of
het mondorgel, bestaande uit een knotsvormige
kalebas, waarvan de kromme en doorboorde hals
tot mondstuk dient ; in den bovenwand is een
groote opening, die een bundel van 5 of 6 dunne
bamboepijpen doorlaat van 90 tot 130 cM. lang
elk met een gat even boven de kalebra, het ondereind van iedere pijp is voorzian van een doorslaande tong, die in trilling gebracht wordt als
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MIJNBOUW ; MIJNONTGINNING. Omtrent
men, het gat van de pijp sluitende, in den hals
den Europ. mijnbouw en mijnontginning zie men
van de kalebas blaast.
op. GOUD en de namen der overige delfstoffen.:
Omtrent de oude bronzen pauken of keteltromTen aanzien der. Inl. mijnontginning het volmen, die op Saleier en elders in den Archipel
gende. Het is bekend, dat reeds v66r de vestiging
gevonden worden, zie men KETELTROMMEN,
dek Nederlanders in Indio door de bevolking op
omtrent Bali, waar men zoowel gamelan als angverschillende plaatsen mijnontginning, zij het
kloeng vindt, verdient vermelding, dat Dr. Branook op primitieve wijze, werd gedreven. De da,gdes in 1893 bij het onderzoek van geschrifzoomen der goudhoudende gangers in Benkoelen
ten op lontar-blad, in Balineesch-Javaansch
werden bewerkt in een tijdvak, dat zeer ver achter
schrift, beyond dat de tekst van oude minnelieons ligt (Hindoe-rijken) en het felt, dat zulke
deren soms van hunne ganding of zangwijze
„outcrops" dikwijls rijk zijn aan vrij goud, dat
is vergezeld. De bundels, waarin deze liederen
daaruit ,emakkelijk te winnen is, benevens de
voorkomen, bevatten stukken uit verschillende
blijkbaar bestaande gem eenschap van Sumatra
tijden in frequente en minder frequent gebruikte
(en Java) met de staten in Voor- en Achter - India,
maten; en het is uitsluitend bij de ongewone
platen, dat men. door middel van notenschrift
zijn de oorzaken geweest, dat in enkele Hindoede lagoe, de melodie aangeduid vindt.
geschrfften verhalen voorkomen van den fabelOp Ambon en de Oeliasers is de bevolking zeer
achtigen goudrijkdom van „Suwarna-dwipa en
verzot op rauziek, zang en dans. Het aantal liedeJawa-dwipa". Voor zoover Java betreft moeten
ren is onbegrensd; zij worden gezongen, onder
die verhalen tot het rijk der legenden worden
begeleiding van viool of harmonica, trom, trianverwezen; het is absoluut zeker, dat in historigel, enz. en gedanst tegelijk, niet afzonderlijk,
schen tijd op dit eiland geen edel metaal gewonzijn bijna nooit langer dan 6 tot 8 maten, maar
nen is, behalve dan wellicht in zeer kleine hoedeze herhaalt men uren lang. Er wordt zuiver
veelheden door verwasschen van rivierzand. Ook
gezongen, en de liedjes van Ambon en de Oeliain Noord-Celebes werd in later tijd een aantal
sers, waarvan er een aantal in ons notenschrift
oude inlandsche mijnwerken op goudertsen aanwerden overgebracht, zijn over 't algemeen eengetroffen en niet onmogelijk is het, dat er nog
voudige deunLjes van zeer simpel maaksel, enweer bekend zullen worden.
kele hebben een aardige melodie.
Ook net uitwasschen van het stroomgoud
Ook bij het varen maken deze eilanders muschijnt reeds vroeg in zwang re zijn geweest,
ziek; in een orembaai, die door 16 tot 20 man
doch dit geschiedde meestal slechts op kleine
geroeid wordt, zitten boven op de voor den
schaal. Alleen op Borneo werden uitgestrekte
reiziger bestemde but 2 of 3 man, met trom en
terreinen in bewerking genomen en van algegong, waarmede zij het gezang der roeiers begemeene bekendheid in dit opzicht zijn de Chileiden, dag en nacht.
neesche gezelschappen of kongsi's, die in WestDe Vlaamsche musicus Emiel Hullebroeckheeft,
Borneo geruimen tijd een zoo overwegende rol
gedurende zijn reis door den Archipel in 1915/16,
hebben gespeeld, sedert zij zich omstreeks het
een 100-tal inlandsche liedjes opgeteekend, en
midden der 18e eeuw aldaar vestigden (zie
ongeveer 20 daarvan, met piano-begeleiding,
verder bij GOUD). Ook in sommige streken van
voorgedragen in Nederland. Hij vond, dat men
Noord-Celebes, o. a. in Bolang Mongondou, ward
in de Molukken beter zingt dan elders, en dat de
het goudwasschen door een vrij groot aantal perliederen forscher, raelodieuser en typischer zijn;
sonen als een industrie beoefend.
de verbastering is er geringer dan op de Westelijke
Het goudwasschen uit rivierzand en -grint was
eilanden.
vroeger, veel zeer nog . dan thans, een der mid'MUER (Mr. PIETER). Geb. 1812 te Batavia,
delen van bestaan, voornamelijk in de Westelijke
promoveerde 1832 te Leiden tot doctor in de
helft van Sumatra, op Borneo en Noord-Celebes.
beide fecht en, vertrok 1833 naar Indic, behaalde
Tegenwoordig zal de hoeveelheid, welke op deze
1834 het radicaal van Ind. an3bt., ging weldra
wijze per jaar verzameld wordt, niet veel meer
bij de rechterlijke macht over, werd in 1846
dan f 25.000 a 1 30.000 aan waarde vertegenwoorvice-president van het Hoog Gerechtshof, 1851
digen ; zij concentreert zich in deaf dealing Loeboek
lid van den Raad van N.-India; in 1855 vertrok
Sikaping op Sumatra, de landschappen Sambas
hij met verlof naar Nederland en werd daar 1855
en Sanggau ter Wester-afdeeling van Borneo, de
met ingang van ult. Jan. 1856 tot Minister van
afdeeling Pleihari in Zuid-Borneo en in Bolaing
Kolonien benoemd. Uit die betrekking werd hij
Mongondou in Menado.
12 Maart 1858 op zijn verzoek eervol ontslagen;
Behalve het goud werden in Borneo ook de
van Sept. 1860 tot Mei 1866 was hij lid van de
diamanten uitgewasschen, die zoowel in het Z.O.
Tweede Kamer der Staten-Generaal en werd, na
(Martapoera) als in het W. (Landak) voorkomen;
het aftreden van het Ministerie Fransen v. d.
reeds door de Portugeezen werden deze opgekoch; .
Putte, 30 Mei 1866 tot Minister van Kolonien
Van andere delfstoffen is vooral tinsteen
benoemd. Zijne spoedig daarop gevolgde aanstelte noemen, waarvan het bestaan en ook de verling (18 Sept. 1866) tot Gouv.-Generaal gaf den
smehing reeds eeuwen geleden bekend waren,
heer Keuchenius aanleiding tot het indienen
voornamelijk op Banka, doch ook op andere eieener cootie om die daad van de Regeering of
landen behoorende to'c) de Riouw-Lingga-groep.
te keuren, welker aanneming gevolgd werd door
Dat hierbij soms werkelijk mijnbouw plaats had,
de ont binding der Tweede Kamer (zie KEUCHEbleek op Singkep, teen de latere europeesche
NIUS); hij legde den 1 Jan. 1872 het bestuur
ontginners tot de ervaring kwamen, dat rijke
neder; overl. 1881.
afzettingen door een geheel stelsel van putjes en
Van de hand van Mr. Mijer verscheen een
galerijen was ui - gewerkt, zonder dat er aan de
aantal geschriften, waaronder zeer belangrijke,
oppervlakte veel van te bespeuren was geweest.
hoofdzakelijk betreffende de geschiedenis van N.De rijkdom. van India aan kolen, die niet zelden
tndie.
in zeer kenmerkende lagen aan de oppervlakte
BERN. ENCYCL. V. N.-I.
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komen, was aan de inlanders natuurlijk reeds
lang bekend, maar daar zij het product zelf niet
gebruikten, dateeren de inlandsche ontginningen
eerst van den tijd dat het door de Europeanen
gevraagd werd. Sedert wordt geregeld zoowel
in Palembang als in West-Oost- en Zuid-Borneo
een zekere, doch zeer afwisselende hoeveelheid
kolen op inlandsche, d. w. z. zeer primi ieve, wijze
gewonnen, waarbij de zuiverheid dikwijls veel te
wenschen overlaat.
Het is een felt, dat enkele Dajaksche stammen van Zuid-Borneo uit het aldaar voorkomende natuurlijke ijzererts uitstekende wapens wisten
to vervaardigen; deze industrie heeft thans nagenoeg geheel opgehouden te bestaan.
Ook andere ertsen werden plaatselijk wel gewonnen, zoo b.v. lood (Sumatra's Westkust,
Zuidwest-Borneo) en bismuth (waarvan op Sarnosir kogels werden gegoten). Verder haalde (en
haalt nog wel) de inlandsche bevolking zwavel
nit de vulkanen, dat vroeger voor de bereiding
van kruit werd gebezigd (zie bij ZWAVEL) en
verzamelde zij op sommige purr! en van Java de
aardhars, die voor verlich t ing diende.
Ten slotte moot nog melding gemaakt worden
van de winning van petroleum uL de natuurlijke
vindplaatsen op Sumatra en Java, die dan voor
verschillende doeleinden (geneesmiddel, waterdicht-bekleeding, verlichting) werd verkocht.
De latere europeesche concessionarissen betaalden een schadeloosstelling aan de be',rokken
bevolking, waartegenover deze van het winningsrecht afzag.
De Indische Mijnwet (Ind. Stb. 1899 no. 214)
is kracht ens art. 6 (2) niet van toepassing op de
ontginning van delfstoffen door de inlandsche
en daarmede gelijkgestelde bevolking, voor
zoover die ontginning of op kleine schaal en
voor eigen rekening en bate geschiedt, of als
behoorende to de verpachte middelen of -ail,'
anderen hoof de afzonderlijk geregeld is.
A. In de lett erlijke
MIJNWETGEVING.
beteekenis van dit woord kan van een mijnwetgeving voor Ned. Oost-India eerst worden
gesproken van of 1899, Coen de tegenwoordig
geldende Indische Mijnwet, in het Staatsblad word
afgekondigd. Tevoren werden alle regelingen, de
mijnontginning in Indio betreffende, bij Kon.
Besluit, resp. bij Ordonnantie vastgesteld, met
uitzondering van 'de Billiton-concessie, die bij de
Wet van 23 Maart 1852 werd verleend.
Opgemerkt dient verder nog to worden, dat
zelfs thans nog geen roijnwegeving voor geheel
Ned. Oost-India bestaat. Immers het 2e lid van
art. 27 van het Regeerings-Reglement luidt:
„De algemeene verorderingen zijn op die gedeeL on van Ned. -Indio, alwaar het recht van
zelfbestuur aan de inlandsche vorsten en volken
is gelaten, slechts in zooverre toepasselijk als
met dat recht bestaanbaar is." Daar nu volgens
inlandsche opvatting geen scheiding van onderen bovengrond gemaakt worth (die den grondslag uitmaakt der moderne m,ijnwetgevingen),
zoo volgt hieruit, dat onze mijnwet alleen in de
z.g. Gouvernem.entslanden van toepassing
Intusschen heeft reeds een groot aan: al inlandsche vorsten bij overeenkomst van hun mijnrechten ten behoeve van het Gouvernement
afstand gedaan, tegen een schadevergoeding
bestaande in een deel van te heffen vast recht
en cijns. Voor de landschappen, waar de zelf-

besturen nog geen zoodanige overeenkomsten
hebben aangegaan, is bepaald, dat geen vergunning of concessie en ook geen overdracht
daarvan geldig is, tenzij de be'rekkelijke akte
door de Regeering is goedgekeurd. Voor die zelfbesturende landschappen, wier verhouding tot
het Gouv. beheerscht worth door de z.g. Korte
Verklaring strekt zich volgens art. 15 sub f der
Zelfbestuursordonn. van 1914 (Ind. Stb. 24) het;
recht van zelfbestuur niet uit tot het verleenen
van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en van concessies tot mijnbouw.
De tegenwoordige regeling wordt beheerscht
door de in 1899 (Ned. S b. 124, Ind. Stb. 214)
afgekondigde Indische Mijnwet van 23 Mei, die
met de wijzigingswet van 26 Sept. 1910 (Ned.
&b. 293; Ind. Sub. 588) en de wijzigingsordonnanties in Ind. Stb. 1912 no. 360, 1914 nos. 185
en 689 en 1916 nos. 570 en 716 nog heden van
kracht is. In tegenstelling met de voornaamste
buitenlandsche we gevingen werd in de Indische
Mijnwet vastgehouden aan het reeds in het K.
B. van 1873 opgenomen beginsel, dat het boron
en exploi, eeren van pe roleumputten me'J, mijnon' ginning worth gelijkgesteld. De mijnordonnan:ie ter uitvoering der mijnwet werd bij Ind.
b. 1906 no. 434 afgekondigd en trad tegelijk
net de I. M. op 1 Mei 1907 in working.
Tengevolge eener op 26 Sept. 1910 bekrachtigde wet werden in de jaren 1911-1916 uitgestrekie veelbelovende landst reken voor opsporingen door part iculieren geslo en en gereserveerd
voor onderzoekingen door het Gou -vernemen,.
Te zamen genomen kan men de oppervlakte van
bet aldus gereserveerde terrein zeker op 35 millioen H.A. schatten. Mode werden gereserveerd
de t erreinen (resp. de t erri oriale wateren), waarin de t egenwoordige gouvernern,enIsmijnon ginningen zijn gelegen n.l. Banka, Ombilin, Poeloe
Laut en ook de eilanden en terriLoriale wateren
rondorn Billiton.
De voornaamste bepalingen der thans nog
vigeerende Indische mijnverordeningen zijn in
de groote Encycl. van N.-I. to vinden.
Tengevolge van den aandrang om den Lande
uit den Ind. mijnbouw meer inkomsten to doen
toekomen werd 8 Juli 1916 een wetsont werp tot
wijziging der Indische Mijnwet bij de Tweede
Kamer ingediend. Die wijziging komt hoof dzakelijk neer op een verandering van het 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 steenen bruinkolen, 2e aardolie en gassen, 3e jodium.
Daarenboven kunnen terreinen worden gereserveerd voor gouvernemen'_sonderzoek naar bepaald aangewezen delfstoffen.
MIJNWEZEN (DIENST VAN HET). Bij de
instelling van het Departement van Gouvernementsbedrijven ging het Mijnwezen, eerst behoord hebbende tot het Dep. van B. 0. W., daarna tot dat van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, daarbij over.
Volgens het Kol. Verslag van 1916 best and op
Juni 1916 van dat jaar het ingenieurspersoneel den Chef van het Mijnwezen, 2 hoof dingenieurs on 30 ingenieurs in vasten-, 20 ingenieurs en 8 geologen in tijdelijken dienst, terwijl 3
ingenieurs in vasten en 1 in tijdelijken dient
men verlof in het buitenland vertoefden; het
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verdere technische personeel bestond op dim datum uit 3 topografen, 1 teekenaar, 2 hoofdopzieners, 10 opzieners, 3 onderopzieners, 1 hoof dboormeester en 8 boormeesters der lste kl. in vasten-,
en 1 chef van kaartenbureau, 2 teekenaars, 2 topografen, 1 hoofdopziener, 1 opziener, 3 onderopzieners en 6 boormeesters in tijdelijken dienst.
Het Hooldbureau van b et Mijnwezen onavIt tegenwoordig de volgende afdeelingen: L Mijninspectie
en Cijns; II Grondpeilwezen; III Mijnbouwkundige onderzoekingen, Geologische opnemingen.
Beheer der verzamelingen, Laboratorium, Redactie van het Jaarboek; IV. Mijnverordeningen; V.
Technische zaken en Teekenkamer; VI. Akemeene zaken, Personeel, Archief en Expeditie.
Werkkring.
De dienst van her Mijnwezen
omvat sedert 1873 (Ind. Stb. no. 280): a. De
leiding en, waar noodig, het beheer van 's Gouvernements ontginningen en delfstoffen. b. Het
van Gouvernementswege in het belang der
algemeene veiligheid en van den fiscus houden
van toezicl-t over alle ontginningen van delfstoffen bevattende gronden en daaruit voortvloeiende fabriekmatige inrickingen. c. Het
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openbaar maken van alles wat op het gebied der
geologie, metIllurgie on mijnbouw voor de
industrie en de wetenschap van belang is. d. Het
uitvoeren van eene geleidelijke geologische
opneming van de Nederlandscbe Oost-Indische
bezittingen. e. Het uitvoeren van de onderzoekingen van mijnbouwkundigen a 'aid, die
door den Gouv. Generaal noodig worden geacht. /. Het uitvoeren van mineralogisch-scheikundige en metallurgische onderzoekingen. g.)
De dienst van het grondpeilwezen.
Zie voider KOLEN, en TIN.
MYRISTICA. Plantengeslacht der if yristicaced n met eon groot aantal soorten in Zuiden Zuid-Oost-Azie, meest kleine boomen met
groene, eenslachtige bloemen en openspringende vrucht en. Beke nd is Myristica fragrans, de
Notemuskqat (zie aldaar), doch ook andere
soorten hebben eenig nut, zooals M. argentea
Warb. de Papoeanoot of Wilde noot van NieuwGuine%, die door de Papoea's in Z.-West-NieuwGuinea min of meer wordt aangeplant vow. den
uitvoer. Zoowel foelie als foot hebben belangrijk Beringer waarde dan de Banda-noot.

N.
NAAMGEVING. Geslachts- of familienam.en
zijn bij do inlanders van Ned.-India niet in gebruik; waar zij door hen gevoerd worden, is dit
het gevolg van Europeeschen invloed, zooals
bij inl. Christenen in de - Minahasa en op de Molukken en bij enkele volken van de eilanden in
het Z.O. van den Archipel, waar Portugeezen
zich vestigden.
Op Java ontvangt het kind gewoonlijk
zijn naam op den 3den dag na de geboorte;
in den regel geschiedt dit op feestelijke wijze,
in eene bijeenkomst van desagenooten (s6dekah)
on wordt de naam veelal door den vader bepaald, die echter de goedkeuring van de ouderen
onder de aanwezigen inroept. In den regel echter
ontvangen de kinderen de namen der grootouders, wanneer dozen nog in leven zijn. De
Kier besproken „kindernaam" is gewoonlijk in
overeenstemming met den stand der oudors;
bij gewone Javanen Indonesisch, zooals Sidin,
Sariro.an; bij aristocratische familien Hindoesch.
Kinderen van hadji's of andere vromen ontvangen wel bekende Arabische namen.
Ofschoon deze kindernaam door den Javaan
op lateren leeftijd gewoonlijk voor ander° namen
verwisseld wordt, schijnt hij volgens sommigen een vaster kenmerk op to leveren dan de
later aangenom.en naam.
Naamsverwisselingen komen bij verschillende
gelegenheden voor, b.v. bij de geboorte van
het eerste kind, hetgeen k a r a n a n a k, „geheeten naar zijn kind" genoemd wordt. In dit
geval worden de ouders naar dat kind genoemd; met bijvoeging voor den vader van
Pak (Bapak, vader) en voor de moeder van
Bok (tmbok, moeder), zoodat de man, die
vroeger b. v. Sidin heette, nu „Pak-Sariman"
genoemd wordt. Soms wordt de naam van een
kind veranderd, ten einde dit aan slechte in-

vloeden to onttrekken, als het b. v. sukkelt en
ziekelijk is en dan nemen de oudors dien nieuwen
naam tevens als oudernaam aan. Ook op lateren
leeftijd verwisselt men om diezelfde reden wel
van naam, wanneer men b. v. met allerlei tegenspoed heeft to kampen, en dan door naam.sverwisseling daaraan hoopt to ontkomen.
Een aanleiding om eon anderen naam aan to
nemen ligt in verandering van rang en stand;
het gebruik geeft aan, welke namen voor den
nieuwen rang passend zijn. Bij gelegenheid der
bedevaart naar Mekka neemt men gewoonlijk
(liefst met voorlichting van eon Mekkaansch geleerde) eon bekenden Arabischen naam aan. Vrome Mohammedanen in den Archipel voeren bij
voorkeur zulk eon Arabischen naam, soms echter
ook wel Hindoenamen, zooals PrawiranittA,, Adi
Widjaja.. Tot het Christendom bekeerde Javanen nemen in den regel bij den doop naast
den ouden naam eon tweeden aan; dikwijls,
ofschoon niet altijd, eon bijbelschen of Europeeschen naam.
Voor Seendaneezen en Madoereezen geldt in
hoofdtrekken hetgeen omtrent de Javanen is
opgemerkt; bij eerstgenoemden wordt de oudernaam aan den kindernaam toegevoegd en vervangt dozen niet.
Bij do Atjèhers geschiedt de naamgeving
meestal eerst na den kraamtijd van 44 dagen
en zonder veel plechtigheid.
Bij de Minangkabauers wordt eveneens spoedig na de geboorte, in den regel, in
overeenstemming met de Moslimsche wet, op
den 7den dag, aan het kind een naam gegeven,
de n a m k t (k öt ji 1). Doze naam is
een echte „kindernaam", daar men hem eigenlijk alleen als kind draagt; in de L Kota en
Tanah-Datar bestaat echter de gewoonte, dat
men dien naam ook als volwassene behoudt, ten-
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zij men als hoofd aanspraak op een bepaalden
plat. heeft. Die kindernaam wordt ook meermalen voor een anderen verwisseld ; vader en moeder worden, wanneer zij geen titel-galar bezitten,
na de geboorte van een kind met den naam van
hun eerstgeborene aangeduid; ook worden grootvaders wel naar den kleinzoon, ooms naar den
neef genoemd. Dit is de gala i m b a u a n
(van i m b a u, toeroepen).
In deze •gevallen heeft „gala" of „galar"
de beteekenis van „naam"; de beteekenis der
hoogere galar's kan echter het best door „titel"
worden weergegeven. Met name is dit hot geval
met den galar poesaka, de galar, die
in elke familie erfelijk is. In elke familie van een
soekoe toch is een galar poesaka, die door haar
hoofd (panghoeloe) gedragen wordt en dus onveranderlijk aan die betrekking verbonden blijft.
De galar poesaka mag, op straf van boete, door
niemand gedragen worden die er geen recht op
heeft.
Behalve de galar poesaka kent de Minangkabauer nog als titel de galar m o e d a. Wanneer verschillende personen, tot dezelfde familie
behoorende, (kamanakan) volwassen zijn, en
een hunner den galar poesaka heeft, nemen de
anderen een galar aan, die slechts daardoor
van den erfelijken galar verschilt, dat de titel
„datoe", — die alleen den panghoeloe toekomt,
daarin niet voorkomt.
De galars, die uit een praedicaat on omschrijving bestaan, zijn over het algemeen zeer hoogdravend, zoodat zelfs praedicaten als : soetan,
maharadjo, radjo, bagindo, niet zelden voorkomen. Zij bewijzen echter volstrekt niet don
hoogen rang van hem die ze voert, daar ze
dikwijls door lieden uit het yolk gedragen worden. Zooals boven reeds werd gezegd, duidt
alleen het praedicaat „datoe" aan, dat de
,drager een hoofd is. In de kuststreken van Sumatra, echter wijzen de praedicaten inderdaad op
hoogeren of lageron adelstand, zooals radja,
soetan.
Bij de Bat a k s wordt de galar in verschillende streken eveneens gedragen, waarschijnlijk ten gevolgo van Maleischen invloed.
Wat overigens de naamgeving bij de Bataks
betroft, zoo geschiedt deze eveneens eenige dagen
na de geboorte van het kind ; is het eerste kind
een jongen, dan geeft de raoeder, de moedersbrooder of diens vrouw den naam, anders de
tante van vaders leant; do volgende kinderen
ontvangen dien van vader on moeder. Om na to
gaan of de gekozen naam passend is, wordt het
lot geraadpleegd; naarinate van het even of
oneven gotal van rijstkorrels, die men in do hand
neemt, wordt de gekozen naam behouden of eon
andere genoraen. Ook de Bataks noemen zich,
wanneer zij een kind gekregen hebben, bij voorkeur naar hun eerstgeborene, met bijvoeging
van amang, inang, opa ni, ina ni of pan on nan
of afkortingen daarvan.
Het aarmemen van den naam van den eerstgeborene door de ouders komt overigens bij
verreweg de meeste starn.men voor, die den
Archipel bewonen, de Boegineezen on Makassaren, de Dajaks, onz. on is ook bij de stamverwante Howa's op Madagascar gebruikelijk.
Bij de Arfakkers en op de Kei-eilanden zou men
editor zijn eersten naam voortdurend behouden.
Bij verscheidene volksstammen van den

Archipel heeft men er een afkeer van bij zijn
naam genoemd to worden ; het wordt als
zeer ongepast beschouwd, iem.and naar zijn
naam to vragen on wanneer de Inlander, zooals
voor de Gouv. rechtbanken, verplicht wordt zijn
naam op to geven, zal hij toch nog zooveel m.ogelijk vermijden, op de desbetreffende vraag een
direct antwoord to geven door b. v. to verzoeken
dat een ander dien opgeve, of door to antwoorden : men noemt mij zoo on zoo! Bij Javanen en
Maleiers bestaat dit vooroordeel niet, wel o.a.
bij de Minangkabauers. Bij sommige volkeren
meant men dat het noemen van eigen naam of
dien van verwanten onheil zal baron (zie PAMA-

LI).
HADAR, d.i. gelofte

(ARAB. NADZR); vgl. KAOEL.
NADJIS, d. i. ritueel onrein volgens de Mo-

hammedaansche wet.
NAGARA. Zie NtGARA.

NAGARA KERTAGAMA. Zie JAVA.

GE-

SCHIEDENIS.

NAGARI. De Minangkabausche gemeente ter
Sumatra's Westkust. Het woord is van Sanskrietschen oorsprong, de Ilindoe-Javanen
zullen in het laatst der 13de eeuw dozen naam
hebben gegeven aan de dorps-staatjes, die zij
in de „Padangsche bovenlanden" vonden.
De nagari was van ouds de territorials, staatkundige en tevens godsdienstige eenheid in
het Minangkabausche land. Zij heeft haar eigen
grenzen en haar eigen grondgebied, haar bestuur van volkshoofden, een eigen afgerond
vermogenswezen, hare roe htsbevoegdheden,
adatrechtspraak on adatgeestelijkheid (zie L. C.
Westenenk, De Min angkabausche Nagari, Med.
Enc. Bureau VIII, 1915). Zie ook NAGARA,
NEGtRI.
NAGARI-SCHRIFT. Het meost bekende der
talrijke Indischo alphabetten, thans het gewone
schrift voor Hindi on Mahratsch on ook het meest
gebruikelijke voor gedrukte Sanskrit-werken .
Het komt op Java voor op onkelo moeilijk to
ontcijferen steenen on op eenige Boeddhistische godenbeelden, o.a. van Singasari on van
Toempang afkomstig; in vergelijking met de
Kawi-opschriften zijn de Nagari-opschriften zeer
goring in aantal. Hiertoe behoort het Nagariopschrift, gevonden tusschen. Kalasan on Prambanan, uitgegeven door Dr. J. Brandes in Tijdschr.-Ind. T.-L.-VK. XXXI, 1886, p. 240-260.
NAGASARI (JAv.). Zie MESUA.
NAGEH. Stara in Ngada, Eil. FLORES.
NAGREG (PAS VAN). Over dozen pas
gaan de spoorlijn en de postweg van de hoogvlakte van Bandoeng naar die van Garoet;
de postweg over de laagste inzinking, op 865 M.
hoogte, de spoorlijn iets Z.lijker op + 900 M.

NAHUYS VAN BURGST (HUIBERT GERARD Baron). Geb. 1782 to Amsterdam, vertrok 1805 naar Batavia als Raad van financier on
domeinen, behoorende tot de coramissie van
Elout on Grasveld. Daar deze ComroissarissenGeneraal door Koning Lodewijk Napoleon werdon teruggeroepen, keordo ook Nahuys in 1807
naar het moederland terug; in 1809 werd hij door
den Koning wedor naar Indi6 gezonden om
depeches aan Daendels over te„brengen. Omstreeks
1818 werd Nahuys tot resident van Djokjakarta benoemd, waar hij weldra grooten in vloed verkreeg en met veel beleid werkzaam was, evenals
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te Soerakarta; in 1823 laadde' hij echter het
ongenoegen van den Gouv.-Generaal Van der
Capellen op zich, ten gevolge van het aandeel,
date hij in de landverhuur genomen had ; hij
verzocht zijn ontslag en vertrok naar Nederland,
doch keerde weldra naar Java terug en werd
in Aug. 1827 benoemd tot resident in Soerakarta en commissaris in ,Djokjakarta. In
1831 verzocht hij ontslag en keerde weder naar
Nederland terug, om in 1836 opnieuw naar Indio
te vertrekken, ditmaal als Raad van Indio en
Generaal-Majoor titulair. Ziekte noapte hem echter na 3 jaren India voor goad to verlaten. Overl.
1858 bij Breda. • Hij gaf belangrijke geschriften
over Ned.-Indio uit, met name Brieven over Bencoelen, Padang, 011Z. Verzameling van officieele
Rapporten betreffende den oorlog op Java, 4 dl.
Beschouwingen over Ned.-Indio.
NAI-POSPOS. Aldus wordt het Z. 0. deel
van de Pak-Paklanden genoemd, op de Batakhoogvlakte van Noord-Sumatra. De streek is
een nog grootendeels onbekend bergland met
den Paoeng en Oetoes als hoogste toppen van
ongeveer 2000 M. Het bergland draagt uitgestrekte benzoe-bosschen.
NAYS, d. i. plaatsvervanger; titel van den
districtspanghoeloe; vgl. PANGHOELOE.
NAKSJIBENDI-ORDE. Zie TAREKAT.
NAMATOTE. Een eiland (op oude kaarten genaamd Kowiai), gelegen op de Zuidkust van
Nieuw-Guinea, ten Westen van de Tritonbaai.
NAMLEA. Hoofdplaats der onderafdeeling
Boeroe, afdeeling Arnboina der residentie Amboina, gelegen aan een inham aan de Noordzijde van de Kajeli-baai. Zie BOEROE.
NAMOEDALE. Zie BAA.
NANAS (Jay., mAL.), Danas of Ganas (soEND.),
Lindl., fam. Bromeliaceae.
Ananassa sativa
Do ananas-plant uit tropisch Amerika, thans
tusschen de keerkringen algemeen gekweekt,
komt er ook verwilderd voor. Zoo huishoudelijk als geneeskrachtig eene plant van groote waarde. De ook in Europa welbekende vruchten worden gegeten en van de bladvezels wordt
een stark wit garen verkregen, dat op sommige
plaatsen bij het woven in gebruik is. Als een substituut voor vlas heeft de ananasvezel wellicht
de meeste waarde van alle Indische vezels, is
althans zeker de fijnste en meest glanzende.
Van het conserveeren der vruchten wordt in NedIndie nog weinig work gemaakt ; wel is op sommige plaatsen de cultuur belangrijk, b. v. in de
Noordelijke helft der residentie Riouw, van waar
jaarlijks honderdduizenden vruchten aan de
raarkt te Singapore worden gebracht, om daar geconserveerd en naar Europa en Australia verscheept to worden. In het Buitenzorgsche groeit
vooral een kleinere, zeer geurige varieteit, minder
waterrijk en lichter gekleurd dan de gewone
ananas; zij draagt den naam Nanas Bogor.
NANDI. Aan ciwa als den levenschenker werd
de met machtige teelkracht toegeruste stier gewijd, die onder den naam Nandi als zijn drager
word gedacht en vaak zelfs in zijn plaats werd
aangeroepen; steeds is hij liggende afgebeeld ;
hij bezit de vormen van den zeboe, hot gebulte
Indische rund.
NANGA PANDAN of TANAH REA. Kampongeomplex aan de baai van t ndeh, onderafd. ndeb, afd. Flores, res. Timor on 0.
NANGA- PINOEH. Hoofdplaats der onder-

afdeeling Malawi (zie .aldaar) van de afdeeling
Sintang, residentie Westerafdeeling van Borneo.
Een tot het SultansgeNANGGOELAN.
bled behoorend district van het regentschap
Pengasih, afdeeling Koelon-Prigi, residentie
Djokjakarta. Op 23 Febr. 1861 is dit gebied,•
evenals een groot deel van M. Java, hevig go.
teisterd door bandjirs on aardstortingen. De
hoofdplaats is gelijknamig en ligt op een afstand
van 24 K.M. van Djokja aan de rivier Prig&
Van Nanggoelan strekt zich het tamelijk steno
en zeer romantische „Westelijke grensgebergte
Westelijk on Noordelijk over Kalibawang uit
tot aan de grans met 'Woe. Achtereenvolgens
draagt dit gebergte van Zuid naar Noord den
naam van K6lir- of Koelon-Pragh-gebergte,
Tjatjabansch gebergte en Gebergte van Monorah. Aan den voet van dit gebergte vindt melt
in dit regentschap een oud- tertiaire worming,
bestaande uit verweerde kleisteenen en mongols,
in Verbeek en Fennema's Geologie van Java
aangeduid als „Nanggoelan-formatie", welke
gedeeltelijk blootliggend behalve versteeningen, die op Java zelden worden aangetroffen,
een koollaag bevat, die indertijd aanleiding
heeft gegeven tot eenige boringen.
NANGKA (MAL., SOEND.), Narigka (JAv.). Zia
ARTOOARPUS INTEGRIFOLIA.

NANGKA BELANDA, NANGKA WOLANDA
(MAL.). Zie ANONA MURIOATA.
NANOESA-EILANDEN. Eilanden-groep gelegen tusschen 4° 35' en 4° 50' Z.B. en 127° en
127° 10' 0.L., bestaande uit de eilanden Garat,
Karatoeng, Marampit, Mangoepoe, Intata, Kakorotan en Maroon Miangas (ook Palmas gen oemd ). De eilandengroep vormt een presidentdjoegoegoeschap der onderafdeeling
van de afdeeling Menado der gelijknamige residentie. De producten der eilanden bestaan uit
mais, klappers, pisang, ijzerhout, bananen en
een aardvrucht, door Wiibben C e t 6 genoemd
(bete). Ebbenhout komt er ook voor.
NAPOE. Zelfbesturend landschap in de onderafdeeling Poso der residentie Menado. Vroeger
onderhoorig aan Sigi, werden de bewoners, de
To Napoe, dikwijls door den radja van dat landschap op roof- en sneltochten in de Poso streek
uitgezonden. Bevolkingssterkte 3200 zielen. De
To Napoe, een stam der Toradja's, waren in den
oratrek zoo gevreesd., dat, toen de Sarasins in
1894 van Mapane (bewesten Poso) naar hun
land trachtten door to dringen, niemand hen
durfde vergezellen. De hoofdplaats Laniba
midden in de vlakte wordt alleen bewoond als
er eon offerfeest, vooral hot groote doodenfeest,
wordt gevierd; in het Noordelijk deel is Woeasa
een belangrijk niiddelpunt.
NAPOE. Landschap gelegen in de onderafdeeling Midden Soemba der afdeeling Soemba,
residentie Timor en Onderhoorigheden.
NAPOE'SCH. Zie 0 OST - T ORADJA'SCHE
TALEN.
NAPTOE (NAPTOE). Aldus heeten in het
Javaansch de 7 letters van het Arabische alphabet, welke zoowel op Java als elders worden gebruikt ter aanduiding van de jaren van iedere
8-jarige kalenderperiode (vgl. MOHAMM. KALENDER). Op W.-Java noemt men ze naktoe..
Die letters zijn de alif, bd, djim, den, h8 , waw, zd,
welke op Java worden uitgesprokon als slip, ba,
djim, dal, ehe, wawoe, dje. Aan doze letters wordt
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in de hier genoemde volgorde, naar de gewoonte
der Arabische astronomen en mathematici, de
cijferwaarde van 1 tot 7 toegekend.
Door de cijferwaarde wordt de weekdag aangeduid, met welken het jaar begint. Do weekdag,
met welken het lo jaar van iederen 8-jarigen
cyclus begint, geldt hierbij als de met alit
1)
aangeduide eerste d a g. In de tegenwoordige 120 -jarige periode, waarin het to jaar van
iederen 8-jarigen cyclus met Woensdag begint
(zie MOHAMM. KALENDER) duidt do alif dus
den Woensdag aan en is verder ba (2)
Donderdag, djim (3) = Vrijdag, dal (4) = Zaterdag, ha (5) = Zondag, waw (6) = Maandag,
en za (7) = Dinsdag.
Do jaren eener 8-jarige periode heoten dus op
Java: alip, ehe, djim awal, dje, dal, be, wawoe,
djim. akir.
Ook do maanden woeden op gelijksoortige
wijzo met dezelfde Arabis-he letternamen onderscheiden naar de rangordc der weekdagon, waarmode zij beginnen.
NARMADA. Schoon aangelegd lustverblijf
van de vroegere vorsten van Lombok aan den
weg van Mataram naar Laboean Hadji.
NAROEMONDA. Batakdorp, voorheen. Si
Antar genoemd, gelegen aan de Asahan rivier,
dicht bij de plaats, waar deze uit den Zuid-oostelijken uitlooper van het Toba-meer t© voorschijn
komt. Het is eon belangrijk verkeerspunt doord at de groote weg van Taroetoeng bier eindigt.
Eon belangrijko zendingsppst, waartoe moor dan
2000 Ohristenen behooren, is bier gevestigd
met kweekschool voor inlandsche onderwijzers,
am.bachtsschool en meubelmakerij.
NAM, Zie RIJST.
NASSAU - EILANDEN. Vermoedelijk word doze
naam aan de Pagai-eilanden gegeven door
do Hollanders, die ze v6Or 1600 bezochten.
Zio verder PAGAI-EILANDEN.
NASSAU - GEBERGTE. Vroeger, teen het nog
niet verkend en slechts van uit zee waargenomen was, venial „Sneeuwgebergte" genaamd,
omdat op de hoogste toppen sneeuw en gletsellers werden waargenomen. Het gebergte ligt
in hot midden van hot breedste gedeelte van
Nieuw-Guinea en is eon voortzetting in 0. richting van het Charles Louis-gebergte ( zie aldaar),
dat een aanvang neemt aan de Z.W.-kust van
het eiland, ten Z. van de Etnabaai.In dit gebergte liggen de hoogste toppen van N.I. Volgens
de laatsto gegevens eindigt do keten iets ten 0.
van den Wilhelmina-top (zie aldaar); het 0-.1ijk
daarvan gelegen terrain is nog niet verkend.
Het gebergte is dus het belangrijkste deal van het
machtigo Centrale-gebergte, dat zich vanaf do
Etnabaai in recht 0.-lijke richting uitstrekt tot
over do Oostgrens.
Ten N. van het Nassau-gab. en evenwijdig
daarmede ligt een minder hoogo keten, welke
naar het N. geleidelijk in de vlakte overgaat.
In hoeverre dit gelegen bergland, hetwolk al zijn water afgeeft aan de Mamberamo
en hare bronrivioren, net hot Nassau-gab.
sanaenhangt, is nog niet bekend. Zeker is eehter,
dat de Rouffaerrivier (zie MAMBtRAMO) in
laatstgenoemd gebergte hare bronnen heeft en
oval op de uitloopers van de Carstensztoppen.
Naar het Z. voeren tal van rivieron het water
van het Nassau-gab. naar zee, van do Mimika in
het W. tot de Lorentz-rivier in het 0., terwijl

de Eilanden- en Digoelrivieren het water afvoeren van het meer 0.-lijk gedeelte van den Contralen bergketen.

De voornaamste toppen zijn in het W. de
Idenburg-toppen (de hoogste 4655 M.) en onmidd.ellijk ten 0. daarvan de zes Carstensz-toppen
(zie CARSTENSZKETEN), alle met eeuwige
sn3euw bedekt. Volgens de laatste metingen zouden de hoogten van doze zos toppen liggen tussehon

4810 on 5000 M., terwiji de afstand tusschen de
uiterste toppen ongeveer 7 K.M. zou bedragen..
In het 0. van het Nassau-gebergte ligt de
Wilhelminatop (zie aldaar), hoog ongoveer
4750 M., de eerste sneeuwtop, die in Nieuw-Guinea bestegen word.

NATAL EN BATANG NATAL. Onderafdeeling
der afdeeling Beneden Tapanoeli van de residentie Tapanoeli, grenst ten Z. aan de residentie Sum. Westkust, ten 0. aan GrootMandailing on Angkola, waarvan het door de Batang Gadis gescheiden wordt, tot de Zuidelijke
ombuiging van die rivier; ten N, aan .A.ngkola ;
ten W. aan den Indisehen Oceaan. In den Z.O.
hook op de grens met Sum. Westkust verhoft
zich de Malintang (zie aldaar) tot 1983 M., terwijl de hoogste top wordt gevormd door den
2145 M. hoogen Sorik Merapi, vanwaar zich eene
keten in do richting langs den linkeroever van
de Batang Gadis uitstrekt; uitloopers daarvan
on van den Sikadoedoek vormen het heuvelaehtig
binnenland. Hot land heeft vele rivieren, waarvan de voornaamste zijn, in het Z. beginnende,
de Batahan, de Batang Natal, die op don Serik
Merapi ontspringt on door een dwarsdal vol
woest natuurschoon eerst door Batang Natal
stroomt on bij Looboek Ambaroe in hot Natalsche kom.t. Ten N. van de Batang Natal de
Koenkoen, de Taboejoeng, do Singkoeang (belodenloop van de Batang Gadis), die alle gel knamige districten doorstroomera
De dun gezaaide bevolking Olt° 1916 ± 20000
zielen.) bestaat voornamelijk uit Maleiers, grootendeels gevestigd langs den grooten weg in
hot dal van do Batang Natal en op eenige kleine
plaatsjes aan do mondingen der rivieren. Van
het binnonland is slechts een klein gedeelte in het
N. bewomezl, waar een 8 tal nederzettingen zijn.
Batang Natal is door een Bataksche (Mandailingsche) bovolking bewoond. De hoofdplaats
Natal, aan den rechteroever bij de monding
der Natal-rivier, is de zetel van den controleur.
hoofdplaats voert een vrij levendigen. handel met Singapore in binnenlandsche producten.
Administratief is do onderafdeeling verdeeld ill
8 koeria's: Natal, Batahan, Koenkoen, Taboojoeng, Singkoeang, Linggabajoo, Moeara Pariampoengan on Aek na Ngali.

NATIONAAL COMITE. Eon centrale vereeniging, onder de auspicien van Boedi Oetorao to
Soerakarta opgericht, met het dool een concentratie van alle inlandsehe vereenigingen tot stand
to brengen.
Thans zijn bij het comae aangesloten de vereenigingen Boedi Oetomo, Prinsenbond Mataram
(Djokja), Narpo Wandowo (Solo), Hadi Darmo
Wargo Pakoealaman. (Djokja), Darah Mangkoenegaran (Solo), Sedyo Moeljo (regentenbond)
Mangoenhardjo (ambLenaarsvereeniging) on Perserikatan Goeroe-goeroe Hindia Bolanda (onderwijzersbond). De president van Boedi Oetorno
is voorzitter van het comae.

NATOENA-EILANDEN—NEGARA.

NATOENA-EILANDEN.
Groep eilanden,
gelegen in de Chineesche zee tusschen 2° 28'
en 4° 56' N.B. en 107° 57' en 108° 15' 0.L., deel
uitmakende van de POELAU TOEDJOEH
(zie aldaar). Zij zijn onderscbeiden in de Groot
Natoena, ,de Noord Natoena- en do Zuid NatoeDa-eilanden.
NATUURKUNDIGE VEREENIGING (Koninklijke). Zie VEREENIGINGEN.
NATUURMONUMENTEN. Zie VEREENIGING TOT NATUURBESCHERMING (NED.
INDISCHE) en ook VEREENIGINGEN.
NAUTILUS POMPILIUS, 'eon vierkieuwige
In ktvisch (zie aldaar), welker schelp in den
Indischen Archipel dikwijlsgevonden wordt. Doze
schelp, kejoeng sendok (MAL.) of bia papeda (mAn.
moL.) bestaat nit kamers, van welke de laatste
alleen dooi het dier bewoond wordt; zij is in
een vlakke spiraal gewonden on vergelijkbaar met
de inwendige schelp van andere Inktvisschen.
NDJONG of EUNDJONG. De VI Moekim
Ndjang: NdjOng, Lantjo, Loeeng Poetoe, Paroee,
Peudoee en Adan, met de onderhoorigheden
Mcesa, Langien, Adan en Tana. Mirah, vormen
een landsehap van de onderafdeeling Sigli,
afdeeling Noordkust van Atjeh, met 3595 geregistreerde mannen (ulto 1915).
NEDERBURGH (Mr. SEBASTIAAN CORNELIS). Geb. te 's Gravenhage 1762, werd in 1787
eerst tot 2en advokaat, on nog in hetzelfde jaa,r
tot len advokaat der OW-I. CJnap. benoemd. Op
voorstel der. Staatscomm,issie, in 1790 in hot
leven geroepen om middelen tot redres der
0.-I. Comp. to beramen, werd in 1791 eone Hooge
Commissie benoenad om in Indio de noodige
hervormingon in to voeren; ook Nederburgh verkreeg daarin zitting en werd 23 Mei 1791 aangesteld tot commissaris-generaal over allo Comp.
bezittingen in Indio on aan de Kaap de Goede
Hoop (zie FRYKENIUS). In het vaderland
teruggekeerd (1799) zag Nederburgh, die een
voorstander was van de boginselen van bestuur, door de Comp. gevolgd, zich weldra in
een strijd gewikkeld met D. Van Hogendorp
(zie aldaar), die in verschillende geschriften
eene 1ijnrecht tegenovergestelde meening had
ontwikkeld. In 1802 word hij met Van Hogendorp
benoemd tot lid der commissie om het Staatsbewind to dienen - tot cons. en advies omtrent
den voet en de wijze, waarop in het vervolg de
handel op 's lands bezittingen in do 0. - I. zoude
behooren gedreven en die bezittingen bestuurd
to worden enz. ; het rapport, door die commissie
met eon ontwerp-charter aan bet Staatsbewind
ingediend, gal hoofdzakelijk de zienswijze van
Nederburgh terug, waarover zie het artikel over
Van Hogendorp, Nadat do commissie hare
taak had volbracht, werd Nederburgh benoemd
tot lid van den Raad. der Aziatische bezittingen
(22 Ma.art 1804); daarna (15 Juli 1806) tot staatsruad in buitengew. dienst en tot vice-president
van de commissie tot verevening en betaling van
den achterstand (1807). Hij overleed in 1811 op
de hofstede Oostduin bij 's Gravesande.
NEDERLANDERS. Zie VERDEELING DER

BEWONERS VAN NED.-INDIn.
NEDERLANDSCH ZENDELINGGENOOTSCHAP. Gestieht 19 Dec. 1797 to Rotterdam,
waar thans nog zijn: zetel gevestigd is. De arbeidsvelden van het. Gen. zijn de volgende: A.
Oest-Java in de residenties Kediri, Soerabaja,
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Pasoeroean, waar het thane 5 zendingsposten
heeft, n.l. Semampir (K6diri), Pare rOdja, Modji-Warna, Segaran en Swaroe. B. Midden-Celebes, in de onderafdeeling Poso van de residentie
Menado, en in de onderafdeelingen Mall en
Mori van het gouv. Celebes on onderhoorigheden.
0. Bolating-Mongondou; D. De Minahasa; het
Gen. heeft hier 180 scholen, een kweekschool
voor inlandsche onderwijzers to Tomohon, een
ambachtsschool to Kakas, terwijl het twee zendelin gdiakonessen ter beschikking heeft gesteld van
het ziekenhuis der inl. Christengemeenten in het
ressort Sonder; de school voor dochters van Hoofden en aanzienlijken to Tomohon staat in nauwe
betrekking tot het Genootschap; E. Oostkust
van Sumatra in de landschappen Lan gkat,
Deli en Serdang, on in de onderafdeeling Karolanden (de Hoogvlakte). Zie verder onder
ZENDING (Protestantsche).

NEDERLANDSCHE ONDERDANEN. Zie ONDERDANEN.

NEDERLANDSCHE ZENDINGSSCHOOL. Zij
werd opgericht door het Ned. Zend. Genootsehap on de Utrechtsche Zend. Vereeniging in
1905, en heeft tot doel de opleiding van aanstaande zendelingen, Hulppredikers in den dienst der
Prot. Kerk en andere Evan geliedienaren in de
Ned. Overzeesche bezittingen. Zij werd gesticht
to Rotterdam, maar is in Sept. 1517 naar Oegstgeest bij Leiden overgebracht. Zie verder ZENDING (Protestantsche).
NEDERLANDSCHE ZENDINGSVEREENIGING, gevestigd to Rotterdam. Zij arbeidt
op West-Java in de residenties Bantam, Batavia, Preanger regentschappen en Cheribon, waar
zij tien zendingsposten onderhoudt. Zie verder
ZENDING (Protestantsche). Onlangs heeft zij
een aanvang gemaakt met den arbeid in de afdeeling Kandari (Kandari) het Z.lij kste gedeelte van het Z.O.lijk schiereiland van Celebes.
NEGARA (NAGARA), NEGERI. Woord van
het San skriet 11 agara, yr. n agari, „stad" afgeleid,
dat zoowel in het Javaansch als bet Maleisch is
overgegaan. In het Javaansch betoekent n iig a r a de plaats, waar een vorst zich met zijn
yolk gevestigd heeft, en het wordt dan ook gebruikt zoowel voor het geheele land, als voor het
hoofddistrict, de hoofdplaats van het vorstendom of zelfs van het regentschap. In het Maleisch
wordt n ö g a r i, n è g ë r i niet alleen voor
stad gebruikt, maar duidt het woord aanzienlijke dorpen, ja zelfs iedere verzameling van
kampongs of buurten aan, die eon geheel vormen, en is dus de beteekenis daarvan het best
door „geraeente" weder to geven, waarbij men
echter moot in het oog houden, dat de niSgari
ook bijzondere rechten op den on bebouwden
grond uitoefent (zie GROND (RECHTEN OP
DEN) en NAGARI). De naam n e g o r ij of
n e g e r ij, is een verbastering van negari.
NEGARA. Hoofdplaats van het gelijknamigo
district en van de afdeeling Djembrana (zie
aldaar) op Bali; aantal inwoners ult. 1914
7320, waarvan 10 Europeanen, 120 Chineezen
en 130 Arabieren.
NEGARA. Hoofdplaats van het gelijknamige
district der onderafd. Kandangan, afd. Ooloe
Soengei, res. Z. en 0. AM. van Borneo. Het
is het centrum dor inl. nijverheid in die streken.
De bevolking bestaat dan ook hoofdzakelijk uit
arabachtslieden on handelaren en telt 10 a, 11.000
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nGARA—NETSCHER (ELISA).

(Cnidaria) is ontleend aan de aanwezigheid van
zielen. Men vindt er ijzersmederijen, die kapmesnetelcellen, kleine, met vocht gevulde blaasjes,
son, landbouwwerktuigen en blanks wapens prowaarin een lange spiraaldraad ligt opgerold ; bij
d uceeren. De industrie van buksloopen, waarvoor
aanraking van een op het blaasje geplaatst tastde Nogareezen in vroegeren tijd bekend waren, is
haar, schiet de draad plotseling naar buiten,
verdwenen. Ook geelgioterijen en koperslagerijen
dringt in het vreemde voorwerp en stort daarin
zijn te Negara gevestigd en leveren veel en goed
werk af. Het product wordt naar Java, Singa- den vloeibaren inhoud van het blaasje over,
wa,ardoor een brandende pijn ontstaat.
pore en Sumatra uitgevoerd. Verder treft men
Tot de Onidarien behooren de volgende klassen:
er een gilde van houtbewerkers aan, die keurig
Hydrozoan, Anthozoen, Scyphomedusen en
houtsnijwerk voor de versiering van prauwen
en inl. huizen leveren. Ook do prauw- en aardeOtenophoren. Uit de eerste groep is reeds lang
bekend de z o e t w a t e r-p o l y p (Hydra),
werk-industrieen zijn van belang. Alle produceen rolronde buis, die met zijn achtereinde zich
ten dezer inl. nijverheid zijn (met uitzondering
vasthecht en aan de tegenoverliggende pool do
van die der koperslagerijen) uitsluitend bestemd
voor de behoeften der inl. bevolking van hot mondopening draagt, omgeven door een krans
gewest Z. en 0. afd. van Borneo.
van vangarmen. De in zee levende polypen
vormen kolonies, die zich bekleeden met een
NEGARA - RIVIER. Zie BORNEO, p. 80.
hoornachtige afscheiding. De afzonderlijke dieren
NEGERI. Zie NtGARA..
NEGERI BESAR. Een groote kampong, onge- (hydranthen) der kolonie hangen door eon
buizenstelsel samen. Hoeft in deze afscheiding
veer 3000 zielen tellende, in de residentie Lamook nog kalkafzetting plaats, dan ontstaat daarpongsche Districten aan de Wai kanan. De bevolking leeft hoofdzakelijk van de opbrengst der door als hot ware een geraamte, dat aan het
ladangs, terwijl men er meer rundvee vindt
kalkskelet van de echte St e e n-k oralen
denken doet (Millepora).
dan elders meest het geval is.
Geen vastzittende, maar planktonische polyNEGORIJ. Zie NtGA.RA.
NEGRITO'S. Negertjes, naar hunne kleine ge- pen-kolonies zijn de Zwempolypen (Sistalte en donkere huidkleur, een naam hun door
phonophorae), die in stede van aan een vaste
de Spanjaarden gegeven; de oorspronkelijke bestandplaats gebonden te zijn, een beweeglijk
Leven leiden. Algemeen bekend is hot in trowooers der Philippijnen, volgens den Engelschen
pische zeeen zeer verspreide Be z a a n t j e
ethnograaf Keane de laatste vertegenwoordigers
der uitstervende autochtonen van Insulinde.
(Physalia). In den Archipel verzamelde de Siboga-expeditie 62 soorten van Siphonophoren.
Hun aanwezigheid achtereenvolgens op bijna
Tot de Koraal-polypen (Anthozoa)
alle eilanden van den 0. - I Archipel is door den
behooren allereerst de Z e 0-a n e m o n e n
een verdedigd, door den ander ontkend. Prof.
Kern heeft aangetoond, dat de taal der Negrito's
(Actinic), meestal enkelvoudige dieren, met een
cylindrisch, week, lederachtig lichaam, dat gem
zuiver Mal. Polynesisch is (zie PAPOEA'S).
vaste steundeelen bezit, zoodat zij tot de grootste
NEIRA (Banda-Neira). Een der Bandavormverandering on samentrekking in staat zijn ;
eilanden (zie aldaar).
het zoogenaamde z wart e koraal (AntiNELUMBIUM. Zie NELUMBO.
NELUMBO NUCIFERA Gartn., fam. Nym- patharia), waarvan de inlanders armbandon,
haarnaalden e -nz. vervaardigen; van het laatstSOEND.).
phaeaceae. Teratai (MAL.), Tarate
genoemde geslacht trof do Siboga-Expeditie op
De Lotus, bekende waterplant, soms gekweekt om
do riffen tegenover Saleier kolonies aan van 2
de eetbare zaden en als sierplant, gekenmerkt
M. lengte, op de geringe diepte van slechts 4 M.;
door de cirkelronde bladeren, die op lange bladde steenkoralen (Madreporaria), wier posteelen boven het water uitsteken on rose bloelypen eon samenhangend kalkskelet afscheiden.
men. Zie LOTUS.
Onder de solitaire soorten, die niet medewerken
NEPENTHES,fam. Nepenthaceae. Daoen kendi,
tot hot vormen van riffen, verdient vermelding
P6rijoek antoe, Perijoek kera (mAL.). Klimhet w a a i e r k o r a a 1 (Flabellum); dit is in
planten, waarvan eon vrij groot aantal soorten
verticals richting samen gedrukt, zoodat de
in Ned.-India voorkomen, vooral in het bergland.
mondopening van het koraal eon lange spleet
Ze zijn gekenmerkt door de aanwezigheid van
vormt. Vooral in de diepzee treft men zulke
een met water gevulden beker aan do voortzetsolitaire vormen aan; door de Siboga-Expeditie
ting van den hoofdnerf van het blad. De beker
warden in den Ind. archipel 75 soorten verheeft een deksel, die bij de volwassen bladeren
open is.
zameld, waarvan 38 nieuwe.
Voorts kunnen nog genoemd worden de
NEPHELIUM LAPPACEUM L. Ramboetan
kolonies-vormende S c h o r s k o r a 1 e n (Alcyo(MAL., JAV., SOEND.). Bekende vruchtboom, overnaria), waaronder het welbekende o r g e 1al gekweekt om de roods, met lange, haarachtige
uitwassen bezette vruchten, waarvan de zaadrok
koraal (Tubipora), welks polypen orgelpijpvormige kalkbuizen afscheiden, die door horizonrauw of (bij de zure soorten) gestoofd gegeten
tale kalkplaten met elkaar verbonden worden.
wordt. Er komen zeer veel varieteiten voor;
bekende, zeer gezochte varieteiten zijn die van
Voorts de S c h ij f k w a 1 1 e n (Cyphomedusae),
Pasar Minggoe bij Batavia. De beste vruchten
het geslacht Rhizostoma (W o r t elk wallop ),
en de Ribkwallen (Ctenophora), die in alle zeeen
heeft men in Februari.
NEPHELIUM LITCHI Camb (= Litchi Chi- voorkomen.
nensis Sonn) Latjin (MAL. MOL.) Lengkeng (MAL.,
NETSCHER (ELISA). Geb. in 1825 to Rotterdam, word in 1861 tot resident van Riouw
Jev., MAD.). Vrij hooge boom, inheemsch inOhina,
naar het schijnt ook in den Archipel hier en daar benoemd, in 1870 tot Gouverneur van Sumatra's Westkust. Tot de verbeteringen, die het
gekweekt. De vrij kleine vruchten zijn eetbaar.
NETELDIEREN (Onidaria, ook Coelenterata,
Gouvernement Sumatra's Westkust gedurende
Netscher's bestuur ten deel vielen, behooren
Holtedieren genoemd). De naam van Neteldieren.

NETSCHER (ELISA)—NGANDJOEK.
in de voomaamste plaats de emancipatie der
slaven en de organisatie van het rechtswezen.
In 1878 wend Netscher tot lid van den Raad
van Ned.-India benoemd. Hij overl. in .1880 to
Batavia. Netscher heeft veel geschreven, meerendeels in de werken van het Bat. Genootschap
on hoofdzakelijk over onderwerpen van oudheidkundigen en taalkundigen aard.
NEURDENBURG (JOHAN CHRISTIAAN).
Geb. to Rotterdam in 1815, was eerst alspnderNqzer werkzaam, trad in 1847 als zoodanig op
bij het Ned. Zendelinggenootschap, waarvan hij
sedert 1852 medebestuurder was. In 1865 ward
hij Director van het Genootschap to Rotterdam.
Van dien tijd of was hij de ziel der inrichting,
aan welke hij zich geheel wijdde, sedert 1872
bijgestaan door zijn schoonzoon Roskes als helper, later als subdirector, totdat hij in 1893
zijne betrekking moest nederleggen, ofschoon hij
tot kort voor zijn dood het secretariaat van het
Genootschap bleef waarnemen. Hij overleed to
Rotterdam in 1895.
De beteekenis van Neurdenburg voor Indic
ligt vooral in zijne werkzaamheid bij de opleiding der zendelingen, voor Ned.-India bestemd,
en in den invloed dien hij, ook na hun vertrek
derwaarts, op hen en de geheele zending nitoefende. Inzonderheid had het onderwijs zijne belangstelling. Maar ook door zijne geschriften was
hij voor Indio krachtig werkzaam, vooral door
talrij ke artikelen, in de Mededeelingen van het
Nod. Zendelinggenootschap goplaatst, tot d e
oprichting van welk Iijdschrift hij in 1856 den
stoot gaf en waarvan hij sedert 1862 redacteur
was. Afzonderlijk werden door hem uitgegeven
Geschiedenis tegenover kritiek, 1864; Proeve
eener handleiding bij het bespreken der zendingswetenschap, 1879 en De Christelijke zending
der Nederlanders in de 17e en 18e eeuw, 1891.
NEUSAAP (Nasalis larvatus Wurnab.), Semnopithecus nasicus„ een alleen Borneo bewonende, maar daar niet zeldzame aap uit de onderfamilie der Semnopithecinae (zie SLANKAPEN).
Het opvallende dier is kenbaar aan den grooten,
slap over den mond hangenden en vooral bij
het volwassen mannetje stark ontwikkelden news.
Het lichaam van het volwassen dier wordt 70 c.M.
lang, de staart iets langer. De kleur is rain of
meer roodbruin, met geelwitte buikzijde.
NEUSFLUIT. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRUMENTEN, pag. 336.
(Rhinoceros), badak (MAL.,
NEUSHOORN
SOEND.), warak (JAv.), behoort tot de Perissodactyla.
De Neushoorns komen gewoonlijk eenzaam
voor, nooit in groote troepen en leven uitsluitend van plantaardig voedsel. In den tegenwoordigen tijd leven ze alleen in Azie en Afrika.
De Maleiers vangen op Sumatra den Rhinoceros
levend in kuilen, die langs de geregeld door de
dieren begano paden gegraven en dan door takken on bladeren onzichtbaar geraaakt worden.
Dit dier, dat een lengte van moor dan 3 M. bereiken kan, leeft van de vlakte tot hoog in het
gebergte, steeds echter in eenzame streken en .
indergal bjhidvnwater,
het zich gedurende de heetste uren van den dag
ophoudt. Het heeft een grijze kleur, de jonge
dieren lichter dan oudere. Neushoorns worden
gejaagd terwille van de huid, waarvan zweepen
vervaardigd worden, on van den boom, waarvan
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drinkbekers worden gemaakt. Stukjes van den
boom worden ook als amulet gebruikt en gedragen tegen allerlei ongelukken, of ze worden
op gewonde lichaamsdeelen gelegd ter genezing.
NEUSHOORNVOGELS. De Neushoornvogels,
Bucerotidae, onderscheiden zich door eon meer
of minder stark ontwikkelden hoorn op den
grooten bovensnavel. Daze hoorn is uit een los
palissaden-weefsel opgebouwd on derhalve niettegenstaande de some buitengewone grootte zeer
lioht, behalve bij Rhinoplax vigil. De Bucerosvogels zijn vrij groote, sterke dieren, tamelijk
plomp gebouwd, met korte vleugels en een
langen staart, krachtig ontwikkelden suave'
en korte pooten; bij het vliegen maakt hun
wiekslag een suizend geluid. Zij worden slechts
in Afrika, op het Indische vasteland en op de
*eilanden van den 0.-I. Archipel gevonden. In
den 0.-L Archipel komen 14 soorten voor, vertegenwoordigende 9 geslachten. Rhyticeroa-soorten vertegenwoordigen de zoogenaamde J a a rvogel s; de hoorn bestaat uit eene eerie achter elkander gelegen worstvormige verdikkingen ;
de inlanders gelooven, dat er .telken jare eene
bijkomt. De Buceros rhinoceros, op Java rangkok genoemd, heeft een bijzonder grooten, iotwat
gebogen snavel, versierd met een naar voren
en naar boven gebogen grooten boom ; daze vorra
van hoorn komt eerst bij de volwassen exemplaren tot volle ontwikkeling. De neushoomvogels voeden zich met vruchten of insecten,
nestelen in gaten van boomen of rotsholten; het
wijfje metselt zich volkomen in den hollen boomstam in, door middel van hare uitwerpselen, zoodat zij slechts kop en hale, of zelfs alleen den
snavel, naar buiten kan steken, en zij verlaat het
nest niet alvorens het broaden is afgeloopen.
NGABANG. Hoofdplaats der onderafdeeling
Landak (zie aldaar) van de afdeeling Pontianak,
residentie Westerafdeeling van Borneo.
NGADA. Onderafdeeling der afdeeling Flores,
residentie Timor en 0., Oostelijk aansluitend
tegen Manggarai on daarvan gescheiden door de
rivier de Wai Moke, die uitloopt in de AiraOrebaai. Ngada bestaat uit het vulkanische, ten
deele zeer vruchtbare bergland, om den vulkaan
Inio Rie (zie aldaar) gelegen; terwijl de afhellingen naar de kust weinig of niet bewoond zijn,
waartoe de vroegere vrees voor zeeroovers zeker
zal hebben bijgedragen, is het grootendeels meer
dan 1300 M. hooge plateau goed bevolkt. De
dorpen liggen in bamboeboschjes. Op verscheidene plaatsen is de bevolking zoo dicht, dat
onafzienbare bergvlakten bedekt zijn met tuinen,
in rechthoekige vakken aan elkaar grenzend.
Over de Ngadaneezen
vroeger meestal
Rokka's genoemd
zie men verder het art.
FLORES.
NGADJOE'S. Zie DAJAKS pag. 118.
NGAJOGJAKERTA. Javaansche spelling van
het meer gebruikelijke on thans door de Regeering officieel aangenomen Djokjakarta (zie
aldaar).
Zie HEILIGEN
NGAMPEL (SOENAN).
(MOH. INDISOHE).
NGANDJOEK. Hoofdplaats van het regentschap en de afdeeling Borba, residentie Kodiri.
Zij ligt op 60 M. hoogte aan den voet van den
Wilis, in de N. W. lijke bocht der Brantasvlakte tusschen genoemden berg en den G.
Kendeng. Ult. 1905 telde de bevolking ruim
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8600 zielen, waaronder 60 Europ. en ruin), 900
Chin.
NGAWI. Afdeeling, regentschap en controleafdeeling van de residentie Madioen, het Noordwestelijk deel van het gewest vormend; telde in
1915 ongeveer 280.000 zielen, waarvan. 540
Europeanen en bijna 1100 Vreemde Oosterlingen, waaronder de Chineezen overwegend zijn.
Zij omvat vier districten, met name Ngawi,
D6ro, Ngramb6 en G6ndingan. De hoofdplaats
heet ook Ngawi en is gelegen op het laagste punt
van het gewest, nl. op de landtong, gevormd
door de samenvloeiing der Bengawan of Rivier
van Solo met de Rivier van Madioen. De plaats is
ruim aangelegd, loch weinig bevolkt. Het strafdetachement van het leger bevindt zich hier.
De afdeeling is over het algemeen slecht bevolkt.
De particuliere Europeesche nijverheid omvat
26 erfpachtslanden, waarvan 4 in het bergachtige district Ngrarabe; voorts de suikerfabriek
Soedhono van de Cultuurmaatschappij der
Vorstenlanden en 8 houtaankapondernenaingen.
De afdeeling is bergachtig op de beide valleien
der twee groote rivieren na.
NGELMOE is de Javaansche verbastering
van het Arabische woord voor „wetenschap",
dat in het Maleisch als iltnoe wordt uitgesproken.
Onder doze „wetenschap" verstaat de Iiilandscho
bevolking in hot bijzondor de kennis van allerloi
door deskundigen overgeleverde middelen ter
bereiking van verschillende, geoorloofde zoowel
als ongeoorloofde, doeleinden en oogmerken.
De geheele Moslimsche leer en practijk zelfs
is voor den Javaan ngeintoe en wel de weten.schap bij uitnemendheid.
De raeeste ngelmoe's op verschillend gebied
berusten voor een groot deel op aloudo traditie
uit den heidentijd, later dikwijls vermengd met
denkbeelden en practijken aan de Hindoes ontleend. Daarbij kwamen dan in den Mohammedaanschen tijd nieuwe Arabische formules en
vernuftsspelin gen, berustende bijv. op naam
en getalwaarde der letters van het Arabische
alphabet. De geheimzinnige spreuken en formulieren bij de ngeltnoe's in zwang kregen op Java
nu den naam repel (verbasterd uit het Arabische
lafth, d. i. „woord").
Van het standpunt der Moslimsche wetgeleerden beschouwd zijn niet alle ngeltnoe's to
verdedigen, sommige worden door hen als door
den Islam verboden „toovenarij" veroordeeld;
do tooverkracht van velerlei gebedsformulieren,
do'a'a en Koranverzen wordt echter gaarne ook
door de Moharamedaansche wetgeleerden erkend,
evenals die van ander° oude spreuken en van
methoden, welker oorspronkelijk heidensche oorsprong hun niet meor bekend. is. Men onderscheidt
dus geoorloofde on ongeoorloofde ngelmoe' 8. In
dien zin staat de ngelm,oe santrian, d. i. o wijsheid
iii overeenstemming met de leer van den Islam,
tegenover de kettersche ngelrnoe pasek (vgl.
SANTRI on PASEK).

NGISA (JAv). Zie ISA.
NGLIRIP.Riviertje op Java, residentie R6mbang, dat zich dicht bij Djodjogan, met de Kali
G6neng (K. Ironing), een belangrijken zijtak
der Solo-rivier, vereenigt en bekend is door
zijn prachtigen waterval van moor dan 80 voet,
met mooie druipsteengrotten in de nabijheid.

NGOKO. Zie JAVAANSCH.
NGROWO (NGRAWA). Vroegere naan3, van de

thans officieel als Toeioeng-agoeng bekende afdeeling der residentie Kodiri.
N. I. A. S. Gebruikelijke verkorte schrijfwijze
voor Ned.-Ind. Artsenschool, evenals S. t. o. v. i. a.
voor school tot opleiding van inlandsche artsen.
Zie ONDERWIJS.
NIAS.Land beschrij v i n g. Het grootste
en meest bevolkte der eilanden ten Weston van
Sumatra, behoorende tot de residentie Tapanoeli. Het ligt tusschen 0° 31' 50" en 1°
32' 25" N.B. en 97° 3' 48" en 97° 56' 30" O.L.
Gr. en volgt de strekking van Sumatra evenals
de er omheen liggend.e eilandjes. Behalve aan
de kusten, is het hoofdeiland nagenoeg geheel
met heuvels en bergen, tot een maximal° hoogte
van 886 M. bedekt. Men kan aan de kusten eon
vijftal groote vlakten onderscheiden, terwijI men
in het binnenland v-erseheidene kleinere aantreft.
Van omstreeks Balaigha tot het binnenland
achter Toere (kaap) Dowi strekken zich eon of
meerdere reeksen heuvels en bergen uit, die zich
verheffen tot 498 M. (1.616gogo), in het Z.
meerendeels tot boven de 300, in het N. veelal
niet weer dan tot 200 M. De Zuidelijke gedeelten
hiervan vertoonen het karakter van eon koraalgebergte en zouden waarschijnlijk als een oud
barriererif moeten worden opgevat.
In de Zuidelijke gedeelten van het kerngeborgte 0. a. zijn vulkanische gesteenten geconstateerd; het zijn vooral de dalen van de Sjiwalawa tot do Elio, die daaraau rijk bevonden zijn.
Tot de zwaarste terreinen van het eiland behooren de ketens, die zich verheffen om, den
bovenloop van do rivieren Soesoewa, Eho , 0j6,
Mola en GitwO, ore alleen do voornaamste to
noemen. In eon dier ketens ligt de hoogste verheffing: de BawO LOIOma-tsjoewa, zooals de
plaatselijke uitspraak luidt; 886 M. hoog.
Aardbevingen komen veelvuldig voor, althans
zijn er perioden van dien aard. De zwaarste
waren die van 1843, 1861 en 1907.
De aanzionlijkste rivieren zijn de Moezcij, bewesten den Botom'baWo ontspringende, en
de Ojo, di.e bij den Hili Alawa:,ito hare bronnen
heeft. Doze beide zijn over tamelijken afstand
van den xnond met grootere prauwen bevaarbaar. Bij alle overige rivieren, to talrijk om to
noemen, is dat alleen in zeer beperkte mate het
geval of zelfs geheel onmogelijk.
Plant en on diere n. Oerbosch komt
nog bijna alleen voor iii enkele centrale streken
van het Zuiden. Overigens is welhaast het geheele land in cultuur gebracht door de vroeger
zoo veel dichtere bevolking. Langs de kustzoomen vindt men op sommige plaatsen op de
grens van kust en daarachter gelegen moerassen
do Casuarina muricata over lange uitgestrektlieden. Op meerdore plokken vindt men achter
de kust strandweiden, die evenwel niet overal
worden. 'benut. De groote en tamelijk over het geheele jaar verdeelde regenval verleent een
en.orme vruchtbaarheid . aan den bodem. Van
de cultures is die van klapper en van notemuskaat van belang, de laatsto in hoofdzaak
in do onageving van Goenoeng Sitoli.
Apex', wilde zwijnen, herten, kidjang, kantjil,
moesarig, stekelvarken en schubdior zijn met
vleerrn,uizen en 111111Zert de voornaamste zoogdieren.
Be volkin g. Hoewel omtrent de afkomst der Niassers nog veel onzekerheid bestaat

NIAS.
en de meeningen der anthropologen omtrent de
plaats, hun onder de Indonesische volken toe te
wijzen, uiteenloopen (Junghuhn, de Sarasins,
Kleiweg de Zwaan), is er grond voor het vermoeden, dat zij in hoofdzaak behoord hebben tot die
takken van de in Achter-India of eenig ander
stamland nog vereenigde bevolking, die het eerst
verhuisd is en waarvan wij dan de naaste verwanton moeten verwachten in het verre Oosten
van onzen ArchipeJ en in de binnenlanden der
grootere eilanden. De Niassers schoven uit den
grooten stroom op hun eiland en geraakten buiten den drang, die de elkaar opvolgende verhuizingen op hun verwanten uitoefenden. Ook op
grond der anthropologische onderzoekingen van
Dr. Kleiweg de Zwaan kan voorshands als meest
waarschijnlijke con clusie worden aangeno men, dat
Nias' bevolking een vermenging is van verscheidene kolonisaties, die in verschillende tijden en
door tamelijk na-verwante volken heeft plaats
gehad.
Bij de beschrijving der bevolking van Nias
dient allereerst gewag gemaakt van de reeds van
oudsher in het oog gevallen tegenstelling tusschen de bevolking van Noord-Nias en die van
Zuid-Nias, een tegenstelling, die zich op velerlei
gebied uit.
Kleiweg de Zwaan merkte op Nias onder de inlanders twee typen op, namelijk eon grof, breed
type met een laag voorhoofd, breed en plat
gelaat, uitstekende wangbeenderen, schuin geplaatste oogen met IVIongolenplooi, breeden en
platten neus, dikke lippen en prognathenkaak,
waartegenover staat een fijner en slanker type,
gekenraerkt door eon langer, smaller en meer
vooruitspringend gelaat, door een smallen en
hoogen neus, dunne lippen, minder schuin geplaatste oogen zonder Mongolenplooi, hooger
voorhoofd en minder uitgesproken prognathie.
Yank echter ontmoet men op Nias menschen,
die wat hun uiterlijk betreft het midden houden tusschen het grove en het fijne element.
De gemiddelde lichaamslengte bij 1295 mannen beyond Kleiweg de Zwaan slechts te zijn
154.73 c. M. ; de Niassers behooren dus tot de
kleinste volken van onze Oost. Wat den schedelvorm betreft, verreweg de meeste Niassers zijn
meso-, resp. brachy- en hyperbrachycephaal.
De hoofdvoeding der Niassers is plantaardig:
dierlijk voedsel wordt niet altijd en dan nog steeds
als bijspijs gebruikt. Aileen op feesten wordt varkensvleesch wel in grootere hoeveelheden gegeten. Rijst speelt een voorname rol; overigens
is de oebi de voeding bij uitnemendheid. De
klapper is in het Zuiden een belangrijk voedingsproduct geweest, totdat men hem door don verhoop in de laatste jaren door geimporteerde rijst
van inferieure qualiteit kon vervangen. Vruchtboomen heeft men in het Zuiden vooral in grooten
getale. Onder do opwekkende middelen spelen
tabak en sirili met pinang de hoofdrol.
Mot betrekking tot de kleeding valt alleen
van do heidensche bevolking lets bijzonders op
te merken: Christenen en Mohammedan en volgen de overwalsehe gebruiken. Voor den hoiden
is do voornaamste kleeding een lendengordel met
buikbanden, hoofddoek; voor do vrouw een
of meer, vroeger zeer korte, rokjes. Bij do mannen wordt het reehteroor, bij de vrouwen worden beide ooren doorboord, voor het opnemen
der sieraden ; behalve voor de ooren, zijn de
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sieraden zeer talrijk; goud speelt daarbij de
hoofdrol. Bij de dagelijksche uitrusting behoorden, in de onrustige tijden van voorheen, lams
on schild; zwaard en lans waren de hoofd-

wapens.
Woningen. Twee huistypen zijn in hoofdzaak
to onderscheiden : a. het Zuidelijk, waar een v66rzaal is, waarachter de binnenzaal of vertrekken
zich bevinden; b. het Noordelijk type, waar de
zaal in het midden gelegen is en de bijzondere
vertrekken ter zijde daarvan. In het Noorden zijn
de huizen ovaal net nagenoeg kegelvormig dak;
hun lengteas is even wijdig aan de dorpsstraat;
in Z. Nias zijn de huizen langworpig vierkant
van vorm, met zadeldak; de lengteas staat dwars
op de richting van de dorpsstraat. Alle woningen
zijn op palen gebouwd, die hoogstens drie, als
regal niet meer dan twee meter hoog zijn. De
bewerking van de onderdeelen is soms superieur.
In do Zuid vormen de woningen straten, in centrum en Noorden zijn de kampongs meer vereenigingen van enkele woningen om een pleintje.
Plaveien van de kampong heeft plaats in het Zuiden en het centrum. Tusschen de huizenrijen of
op het pleintje bevinden zich ook de talrijke
gedenksteenen, die opgericht worden in verband
met belangrijke feesten en den voorouderdienst.
Exemplaren van groote schoonheid komen voor
to Bawomataloewo en to Hilisimaetant In het
plaveisel worden ook wel verschillende figuren
gebeeldhouwd. In kampongs van beteekenis komen voor de Bali (Zuid) of osali (Noord), waar de
kamponggoden kunnen gezegd worden hunne
vereering to vinden. Keurige steenen trapper'
geven toegang tot vele der Zuidelijke kampongs.
De badplaats is hies soms in steen gewerkt en
verschaft overvloedig stroomend water. In de
centralo streken vooral ward voor den bouw der
kampongs gezocht naar do meest ongenaakbare
punters; anders in de Zuid, waar de drinkwatervoorziening de hoofdrol speelde.
Middelen van bestaan. Als zoodanig kunnen
genoemd worden: de jacht, de visscherij, on de
teelt van huisdieren, vooral varkens. De landbouw is weinig ont wikkeld, het hoofdgewas is oebi.
De oudste handelsbetrekkingen zijn wel in
hoofdzaak die geweest, welke op don slavenhandel berustten ; thans is de voornaamste handel

die in copra; daarop volken die van notemuskaat on pinang. Ook de nijverheid heeft niet veal
to beteekenen; vervaardiging van voorwerpen in
het groot is niet bekend.
Godsdienst.
Voorouderdienst is in hoofdzaak de godsciienst der Niassers. Rampen in het
algemeen zijn het gevolg van toorn der overledenen. Ziekten ontstaan, doordat de loemOloewo, eene afspiegeling van den levenden
mensch, aan dezen is ontvoerd door overledenen
of kwade geesten. Voor de vereering der voorouders maakt men van dozen beeldjes (adoe) die
in de groote zaal van het huis worden geplaatst.
In het Zuiden is het offeren door middel dozer
beeldjes tot een minimum beperkt, in het Noorden daarentegen zijn de woningen soms van onder
tot hover) volgepropt met adoe. Priesters heeft
men voor versehillehde functies. bowel weinig
invloed oefenend op het dagelijksch leven wordt
Lowalani, van wien hemelingen on mensehen
afstammen, door de Niassers als een soort van
Opperwezen, alomtegenwoordig en almachtig,
erkend.
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De Niassers houden
Feesten en verm,aken.
zeer veel van feestvieren, zoodat het aantal feesten legio is; som.mige, zooals bij het beplanten der rijstvelden, bij den oogst, bij huisbouw, bij geboorte, besnijdenis, naamgeving, verloving enz. worden in den familiekring gevierd,
aan andere, zooals bij bruiloften, sterfgevallen,
doodenfeesten, enz. nemen alle bewoners van
het dorp, soms ook van naburige verwante dorpen, deel. Bijzondere vermelding verdienen de
feesten, waarbij door een hoofd of aanzienlijk
persoon de baloegoe-titel, een soort adellijk
praedicaat, alleen in N. Nias bekend, wordt aangenomen. Deze feesten, owasa genoemd, behooren tot de kostbaarste; souls worden er 200 en
m.eer zwijnen bij geslacht. Behalve door den
maaltijd, wordt het programma der feesten
gevuld door muziek, zang en dans.
Huwelijks - en erfrecht. In het N. en de
centrale streken heerscht exogamie, die den
geheelen stain omvat, in het Zuiden waarschijnlijk eleutherogamie; het huwelijk is een
koophuwelijk met vaak hoogen bruidsschat, die
veelal het trouwen lang tegenhoudt en dus de
zedelijkheid niet in de hand werkt Tengevolge
van de betaling van den bruidsschat wordt de
vrouw eigendom van den man, en een onderdeel
van den boedel; vandaar leviraatshuwelijk. De
afstamming is vaderrechtelijk. In het Zuiden
vooral treft men overblijfselen van moederrechtelijke instellingen aan, zooals het tijdelijk gaan
inwonen van den jongen man bij de ouders van
zijne aanstaande. Erfrecht hebben- alleen de
zoons, van wie de oudste gewoonlijk eon dubbel
deel krijgt; echter gaan in den regel op de
vrouwen de vrouwenkleederen, ook wel de sieraden en kippen over.
Begrafenis, graven. In de Zuid en in de
centrale Zuidelijke streken werden de d ooden op stellingen bijgezet in kisten. In Noordelijker streken had begraven plaats. De belangrijkste feesten vonden plaats bij gelegenheid van
hot groote doodenfeest, dat werd gehouden zoodra men over de vereischte koppen on over
middelen om zulk een feest to geven, beschikte.
De begraafplaatsen waren in do nabijheid van
de kampongs, in de Zuid aan eon der toegangswegen er been.
bestuur; rechtMaatschappelijke inrichting;
spraak. Oorspronkelijk was de bevolking verdeeld in een aantal stammen, die ieder eon
eigen grondgebied hadden, en berustte ook
hot bestuur op genealogischen grondslag. In
later tijd echter vestigden zich ook lieden van anderen stam in het gebied van vreerade stammen,
m.aar in groepen zij bleven in afzonderlijke dorpen wonen ; zoo bleef dus het gezag in handen
van den eenmaal in het gebied gevestigden stam
(don regeerenden stam), maar dit gezag werd,
daar het zich ook over de immigranten uitstrekte, territoriaal. De hoogste rechtsgemeenschap is thans de dorpsbond (ori in het N.,
ororoesa in het Z.), bestaande uit eenige dorpen
van gemeenschappelijke afstamming uit den
regeerenden stam. De dorpsbonden vormen
thans in de administratieve indeeling do
districten ; de districtshoofden zijn dus de orihoofden. Daaronder volgt het dorp of dorpsstaatje (banoea), dat in Z. Nias het meest zelfstandig is gebleven ; ten slotte de farnilie. De
waardigheid van familiehoofd gaat gewoonlijk

over op den oudsten zoon, die daartoe den laatsten adem.tocht zijns vaders opvangt; hij heeft
eon zeker gezag over zijn jongere broeders met
hun zonen on de gezinnen daarvan, die zooveel
mogelijk hetzelfde huis bewonen. De familiahoofden vormen de oudsten van het dorp ; de
oudste farailie in het dorp levert het dorpshoofd.
Voor het nemen van belangrijke besluiten hebben volksvergaderingen plaats, waar alle mannelijke inwoners, mits gehuwd zijnde, het recht
hebben hun stem uit to brengen. De waardigheid van stamhoofd (districts- of dorpsbondhoofd) is in den regel verbonden aan het oudste
dorp in den bond. In N. Nias hebben de verschillende hoofden weinig gezag. In Z. Nias wordt het
dorp despotisch bestuurd door zg. adellijken,
waarvan er in een groot dorp soms 15 zijn;
onder hen is een de voornaaraste.
Zoowel in N. als in Z. Nias onderscheidt men
drie standen : de hoofden (adellijken in Z.
Nias), de vrijen en de slaven, die buiten het rapatgebied nog schijnen voor to komen. Behalve in
het zg. rapatgebied, een smalls, omstreeks 16 K.M.
lange kuststrook ten N. en ten Z. van Goenoeng Sitoli, waar Gouvernementsrechtspraak volgen s
het Sumatrareglement plaats heeft, is de inheenasche rechtspraak op Nias in stand gelaten;
in het N. heeft het Gouvernement zich ook met
doze rechtspraak ingelaten om verbeteringen in
to voeren ; in het Z. is zij nog in hoofdzaak in
handen der hoofden, onder wie corruptie niet
zeldzaam schijnt.
Geschiedeni s. Lang voor de Nederlanders in 1669 onder David Davidson met het jacht
Lantsro.eer een reis om het eiland maakten,
hadden de Maleiers en Atjehers reeds met Nias
levendige betrekkingen aangeknoopt, on zij bleven
die voortdurend onderhouden. Doze Maleiers on
Atjehers bewerkten in den loop der eeuwen het
verval van de heidensche instellingen op htt
eiland; het doel der AtjOhers was vooral de
slavenhandel.
De betrekkingen tusschen Nias en de Hollanders dateeren van 1669, toen door het „Barosso
opperhooft, den onder coopman" Simon Francois Backen, minstens een contract op Nias
werd gesloten ; achtereenvolgens werden met
andere landschappen ook contracten gesloten.
In 1825 word o a. bij contract de afschaffing
van den slavenhandel overeengekonien en wel
met de hoofden van het landschap Laraga (Rarago genoemd). De definitieve bezetting van
Goenoeng Sitoli dateert van 1840.
In 1847 on 1855 hadden expedities naar
Nias plaats, terwijl in 1857 het geheele ail.
door het Ned. Gouvernement in bezit werd
genornen; toch was in 1863 nog een expeditie
noodig.
Bij Ind. Stb. 1864, no. 104 werden Nias en
de daarom liggende eilanden verklaard to behooren tot het Gouv. Sum. Westkust. Nias
vormt tegenwoordig een afdeeling der residentie
Tapanoeli, het is verdeeld in 4 onderafd. : de
0., de N., de W. en de Z. bust; de bevolking
bedroeg ult. 1914 ruim 136.000 zielen. Het
geheele eiland is onder daadwerkelijk Nederlandsch gezag gebracht.
Do Rheinische Missions-Gesellschaft heeft
sedert 1866 op Nias hare zendingsposten. Door
de zendelingen wordt veel ten goede gewerkt.
Zij zijn thans wederom in Zuid-Nias geves-
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tigd, dat zij in 1886 hadden moeten verlaten,
maar waar hun succes niet zoo groot is als in
het Noorden van het land.
NIASCH. De taal, die gesproken wordt . door
de bewoners van Nias en de Batoe-eilanden.
Men onderscheidt twee hoofddialecten, het
Noordelijke en het ZuidelWie, waarvan het eerste
het meest bekend is. Schoon het Niasch als
Maleisch-Polynesische taal met de talon van
Sumatra verwant is, onderscheidt het zich van
deze zeer opmerkelijk, zoowel phonetisch, ale
ten opzichte van de spraakkunst en den woordenschat. Tot de eigenaardigheden van het
klankstelsel behoort o. a. dat alle sluitende medeklinkers, met inbegrip der neusklanken, zijn
weggevallen, zoodat de taal uiterlijk overeenkom.st heeft met het Malagasi, en nog meer met
het Samoaansch en andere Polynesische talon,
terwijl een andere eigenaardigheid van het Niasch
klankstelsel is het verloren gaan der p, die vervangen is door I. Aangaande de spraakkunstige
vormen is in 't algemeen op to merken, dat het
Niasch van de oude afleidingselementen nog een
groot aantal bezit, in scherpe tegenstelling tot
de talen van Oostelijk Indonesia, van Melanesi8
en Polynesia. De taal bevat weinig ontleeningen
uit het Sanskrit die van ouden tijd dagteekenen,
dock daaronder enkele zeer opmerkelijke, als
a n a' a, goud, Skr. k a n a k a; am-bala, beddedeken, Skr. k a m b a 1 a. De Niassers bezitten
liederen en proza-vertellingen, waarvan ettelijke
door de zendelingen uit den mond des yolks zijn
opgeteekend en uitgegeven.
NIBOENG (MAL.). Zie ONCOSPERMA.
NIBOENG MERAH (MAL. AMR.). Zie PINANGA TERNATENSIS.
NICOTIANA TABACUM L., fam. Solanaceae.
Zie TABAK.
NIEMANN (GEORGE KAREL). Gob. te Middelburg in 1823. Hij studeerde to Amsterdam
in de theologie, on beoefende met voorliefde
het Arabisch en Hebreeuwsch, later ook de
Indonesische talen, in het bijzonder het Maleisch. In 1848 ward hij sub-director van het
Zendelinghuis van het Ned. Zendel. Gen. to
Rotterdam, in 1873 Hoogleeraar aan de Ind.
Installing to Delft. In 1895 ward hij doctor
honoris causa in de Taal- on Letterkunde van
den 0.-I. Archipel. Overt. in 1905.
Zijn voornaamste geschriften zijn „Inleiding
tot de kennis van den Islam, ook met betrekking tot den Indischen archipel". — „Bijdragen tot de kennis van de Alfoersche taal in de
Minahasa". — „Bloemlezing uit Maleische geschriften". „Geschiedenis van Toilette", Boegineesche tekst met aanteekeningen, en een
groot aantal artikelen in verschillende tijdschriften.
NIEUW - GUINEA. Oostelijkste bezitting van.
Nederland in den Maleischen Archipel, bevattende met omliggende eilanden het onder dienzelfden naam of als T a n a h P a p o ea bekende
Westelijk gedeelte van het eiland, dat zich
uitstrekt tusschen 0° 19' Z.B. en 10° 43' Z.B. en
130° 55' on 150° 52'5 O.L. De Oostgrens
van het Nederlandsch gebied wordt thans gevorm.d vanaf do Noordkust door den 141en
lengtegraad tot de Flyrivier; deze wordt gevolgd tot den raeridiaan van de mending der
Bensbach-rivier of Torasi op de Zuidkust en
ten slotte langs dozen raeridiaan (141° 1' 48"
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O.L.) tot de Zuidkust. Globaal berekend komen
48,6% voor het Nederlandsch, 28,3°/a voor het
Duitsch en 23,1 % voor het Engelsch gebied.
Het/ was de Spanjaard nig° Ortiz de Retes,
die den naam „Nueva Guinea" aan een gedeelte
van de Noordkust van het eiland schonk (1545).
Thans is Nieuw-Guinea verdeeld in drie afdeelingen, t. w. :
a. Noord-Nieuw-Guinea, ressorteerende onder
de residentie Ternate en Onderhoorigheden, bestaande uit het Noordelijk gedeelte ten Oosten
van Tandjoeng Sele (de uiterste Westpunt
van den Vogelkop) met omliggende eilanden.
De bestuurshoofdplaats is Manoekwari (zie aldaar
en DORE).
b. West-Nieuw-Guinea, ressorteerende onder
de residentie Amboina, gelegen langs de Zuidkust van of Tandjoeng Sole in het W. tot Kaap
Steenboom in het 0.. Aan het hoofd staat een
assistant-resident, geplaatst to Fak-Fak (zie ald.).
C. Zuid-Nieuw-Guinea, eveneens ressorteerende
onder de residentie Amboina, gelegen ten 0.
van Kaap Steenboom. Aan het hoofd staat een
ass. - resident, gevestigd to M8rauke (zie aid.).
Uit den aard der zaak zijn de afdeelingsgrenzen in het binnenland niet aangegeven.
Door de bewoners der aangrenzende gewesten
worden de inboorlingen van Nieuw-Guinea algemeen Papoea's genoemd. Niettemin kenmerken zij zich door vele verschillen in uitwendig
voorkomen, zeden en gewoonten, on vooral in
de taal, zoodat in verband met de verhouding
tot Tidore en de ligging de volgende verdeeling is
aangenomen, welke dug niet de staatkundige is. •
I. Het gebied der Kalana Fat of Vier Radices.
Dit omvat do in het Noordwesten gelegen eilanden Waigeoe, Salawati on Misool of Batan Me,
met tal van kleinere eilanden en eon deel der
Noordwestkust van het wasteland. Het bestuur
wordt uitgeoefend door Hoofden met den titel
van Kalana of Radja, die vroeger door den
Sultan, sedert 1905 door het Gouvernement worden aangesteld en worden bijgestaan door eenige
mindere hoofden met Tidoreesche titels.
De Golf van Macc/uer en aangrenzende
atreken. Aan de Westkust vomit de zee tusschen
2° 15' en 2° 40' Z.B. over een length van ± 2 gra deneen diepen inham, welke Golf van Maccluer
beet, naar diens opnemingen iii 1791. Doze golf
was echter in 1662 of 1663 reeds ontdekt door
Vinck. Ten Noorden van doze golf is het land
laag on moerassig, aan de kust geheel onbewoond, met eenige geheel onafhankelijke stammen over het binnenland verspreid. Dit gedeelte
van Nieuw-Guinea wordt om zijn eigenaardigen
vorm gewoonlijk „Vogelkop" genaamd. Zie
FAK-FAK en SKROE.

III. De Zuidkust, van Kaap Van den Bosch
tot aan de Engelsche grens. Aileen in het Weston
zijn eenige kleine baaien, waaronder die van
Argoeni on Kiroeroe (Etnabaai) de diepste zijn ;
overigens is do kust vrij regelmatig met betrekkelijk weinig eilanden.
De hellingen van het Central° Gebergte worden
bewoond door dwergstammen, vreesachtig en
vreedzaara; zij hebben vaste woonplaatsen.
Het gedeelte tusschen Etna- on Flamingo-baai
is slechts langs de rivieren on dan nog dun bovolkt met half-nomaden, vreesachtig en onbetrouwbaar. Tusschen de Eilandenrivier on do
Digoel wonen aan de z. g. Casuarinenkust on aan
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de daar mondende riviertjes en kreeken vrij
talrijke woeste stammen. Langs de Digoel en hare
bron- en zij-rivieren worden vrij veel nederzettingen aangetroffen. De Zuidkust ten Oosten
van Komoran is vrij sterk bevolkt.
IV. De Geelvinkbaai (zie aid.) met daartoe
behoorende eilanden. Geheel in het Noordwesten
van de baai ligt Manoekwari (zie aldaar), de
hoofdplaats van de afdeeling Noord-NieuwGuinea, terwijl aan de kusten vele nederzettin- .
genwordatfbvendiht
omringende gebergte riagenoeg overal afzonderlijke Papoea-stammen verblijf houden. Onder de
bewoners zijn het talrijkst die, welke men gewoonlijk Noemforen (zie NOEMFOR) noemt.
Het gezag van Sultan en Hoofden in de
landschappen om de Geelvinkbaai is niet noemenswaard. De Utrechtsche Zend. Vereen. werkt
hier met succes.
V. De Noordkust, van Kaap d' Urville tot aan
de Duitsche grens. Aan doze kaap valt de grootste
rivier van Nieuw-Guinea, de Maraberaino of
Rochussen-rivier, in zee.
Niet alleen dat de bevolking dozer streken
veel verschilt van de Westelijke Papoea's, maar
zelfs die der ten Noorden daarvan gelegen eilanden Koemamba, Jamna, e. a., uit den aard der
zaak alien zeevarenden, strekten hun tochten
nooit tot do Geelvinkbaai uit. Hoofden zijn er
niet en van een Sultanaat Tidore hebben de
inboorlingen geen begrip. Zie SENTANIMEER.
De oppervlakte van bet Ned. gedeelte bedraagt ± 380.000 K.M. 2 Het geheele ail. is
ongeveer 24 X zoo groot als Nederland ; voor
het bevolkingscijfer ontbreken voldoende gegovens.
Tot de voornaamste voortbrengselen behooren :
copra, masoi, muskaatnoten, damar, vogelhuiden, haaienvinnen, tripang, schildpad en schelpen, van don leant der Papoea's hot liefst ingeruild tegen lijnwaden, kralen, snuisterijen en
vooral ijzer. Zendelingen van do Utrechtsche Zendingsvereeniging zijn gevestigd langs de kusten
der Geelvinkbaai, ook op Japan, langs de Noordkust to Hollandia, in de MacCluer-golf ; de
Katholieke Missie heeft er een statio to Merauke;
het getal bekeerden bleef tot heden echter goring. Zie verder het artikel PAPOEA'S.
NIKKEL. Door de verkenningsreizen van Ir.
E. C. Abendanon in Midden-Celebes (1909/10),
ward het voorkomen nader bekend van zeer groote hoeveelheden van eon oliviengesteen.te, dat
elders (by. in Nieuw Caledonia) nikkel bevat.
Doze wetenschap gaf den schrijver aanleiding
Prof. Ir. S. J. Vernaaes er toe to bewegen een
aantal van Celebes afkomstige monsters van dat
gesteente op hun nikkelgehalte to onderzoeken,
hetgeen met vrij gunstig resultaat plaats had.
NILA (ook wel LINA). Vulkanisch eilandje
in de Bandazee, ongeveer 700 M. hoog, op 129°
33' O.L. en 6° 43' Z.B., ressorteerende onder de
onderafd. Banda (afd. en res. Amboina).
NILA (MAL., SOEND.). Nila (JA.v.). Zie INDIGO.
NIPA FRUTICANS Thun b., fam. Palmae. Nipah
(mAL.), Daon (JAY., SOEND.), Boejoek (JAN.).
Palm zonder stam, of met een zeer korten stam,
zonder doornen, voorkomende in de mangrove
aan de riviermondingen in brak water in tegenstellin g tot de sagoe, do zoetwatermoeraspalm. In den Archipel zeer algemeen. De suikerhoudende vloeistof, die uit de afgesneden jonge

vruohttros vloeit, wordt in de Philippijnen
in het groot gebruikt voor de alkoholbereiding.
Men kan uit het sap ook de suiker bereiden. In
Ned.-India gebruikt men Nipa raeest als atap
voor dakbedekking (de afgesneden bladsegmen ten), terwijl de nog niet ontplooide bladeren
(daoen rokok) op groote schaal als wikkelblad
voor strootjos in den handel komen.
SeuNISAM. Een tot de onderafdeeling
mawe van de afdeeling Noordkust van Atjeh
behoorend landschap met 2430 geregistreerde
mannen (ult°. 1915).
NJAHI (NJAI) (JAN.). Vereeronde betiteling
voor een fatsoenlijke vrouw van jaren, gelijkstaande met kjahi (zie aldaar) voor mannen.
De huishoudster en bijzit van een Europeaan
wordt gewoonlijk ook zoo genoemd.
NJAMOEK. Maleischo naam voor Muskiet.
NJONJA. Woord, in het Maleisch on Javaansch
(njonjah) overgegaan, on waarschijnlijk ontleend
aan hot Chineesche nio-h, dame, mevrouw. Het
wordt gebruikt om de vrouw van eon Chinees
of van een Europeaan aan to duiden.
NODJA (JA.v.). Nodja (MAL.). Zie PERISTROPHE TINCTORIA.
NOEFOORSCH, vroeger ook wel Ma f o o r s c h
genaamd, wordt gesproken door een volksstam,
die zich verbreid heeft op de vaste kust, zooals
aan de Dorebaai, on voorts door do bewoners
der Schouten-eilanden, Noefor of Noerafor (eig.
Noefori), Amberpon, (eig. Roemberpon), Moos
Noem. en Moos War. Het is een zuiver MaleischPolynesische taal, in son:amigo opzichten sluit
zij zich aan bij de op en in do nabijheid van
Nieuw-Guinea gesproken Melanesische talon,
maar vertoont ook punten van overeenkomst
met de talengroep, waartoe het Timoreesch
behoort.
NOEMFOR of NOEFOOR. Eiland, niet ver
van den W. ingang der Geelvinkbaai in
Nieuw-Guinea, ongeveer tusschen 0° 56' en
1° 8' Z.B. en 134° 45' on 134° 55' O.L. gelegen ;
bij de bewoners als Room a n a bekend on
door vreeradelingen wel M é f or of M a f o or
geheeten. Het is laag en, met uitzondering van
een kleine rotsige plek aan do Westkust, geheel
omgeven door een breed°, koraalachtige kuststrook, die zich meer binnenwaarts hoogstens
tot 60 M. verheft. Noemfor is bekend wegens de
houten bakken, aldaar van jaren-hout vervaardigd on in de huishouding tot velerlei doeleinden gebezigd. De omringende zee is zeer
rijk clan tal -Tan schelpsoorten.
NOERIBANG
Zie HIBISCUS ROSA
SINENSIS.
NOESA (JAN.). Eiland. Voor zoover de namon
van eilanden, met „noesa," sam.engesteld, niet
hierbeneden worden aangetroffen, zoeko men op
het hoofdwoord, b.v. Noe sit Kam b an gan
op KAMBANGAN.
NOESA ENDEH. Eiland in do baai van Endeb. Zie ENDkfl.
NOESA LAOET. Kleinste der 3 Oeliasers (zie
aldaar), op 3° 40' Z.B. en 128° 47' 0.L., 12 K.M.'
groot, Z.O. van Saparoea, door eon veilig kanaal
daarvan gescheiden; het gebergte, dat het eila,nd
bedekt on bijna overal de kust dicht nadert, draagt
in het midden den Lawakano ( ± 2360 M.). De
bewoners. ongeveer 4000 zielen, vroeger zeeroovers on ook wel menscheneters, zijn tlians alien
Christenen; to Amet, do grootste kampong, is

NOESA LAOET—NOTEMUSKAAT.
een hulpprediker gevestigd. Het behoort tot de
onderafd. Saparoea der afd. en res. Amboina.
NONA (BOEWAH) (MAL., SOEND.). Zie ANONA RETICULATA.
NONGKA (JAY.). Zie ARTOCARPUS INTE-

GRIFOLIA.
NONNA, misschien van het Poitugeesche
dons, is de benaming voor een Jong meisje,
zoowel Europeesch als van gemengd blued; in
het laatste geval wordt het gewoonlijk gebruikt
om de meisjes aan to duiden behoorende tot
dezelfde klasse van personen ale de s i n j o's
(zie SINJO).
NOORD ANJER. Zie ANJRR (Anjer Lor).
NOORD BANGKALAN. Controle-afdeeling
van de afd. en het regentschap Biingkalan, res.
Madoera, met de districten Bangkalan, Arosbaja
on Sapoeloe. De controleur is ter afdeelingshoofdplaats Bangkalan gevestigd.
NOORD- BANKA. Afdeeling der residentie
Banka. Zij beslaat, met uitzondering van de
Klabat-baai, een oppervlakte van ± 1540
K.1V1.2 on is verdeeld in de districten Blinjoe en
Djeboes met hoofdplaatsen van gelijken naam.
De bevolking bedroeg op ultimo 1914: ± 100
Europeanen; ± 8400 Inlanders; ± 18.000 Chineezen ; een 50tal andere Vreemde Oosterlingen;
en een 30tal Japaneezen.
Er is een stoomtram naar verschillende
deelen der afdeeling, welke het eigendom is
der Tinwinning. Er zijn in deze afdeeling
153 groote en kleine tinraijnen, die jaarlijks
± 70.000 pikols tin produceeren.
NOORD - BONE. Onderafdeeling der afdooling
Boni, gouvernement Celebes on Onderh.
NOORD - EN MIDDEN -TIMOR. Afdeeling
der residentie Timor en 0., omvattende het
midden en hot Noordelijk deel van het Nederlandsch gebied op het eiland Timor, benevens
het eiland Batek of Gala Bata. De afd, is verdeeld in vijf onderafd., nl. Midden-Timor,
West-Midden Timor, Zuid-Midden Timor, NoordMidden Timor en Moe.
NOORD - EN WEST - MANGGARAI. Onderafdeeling der afdeeling Flores, residentie Timor
on 0., omvattende de ressorten Re° on Laboean
Badjo van het op het eiland Flores gelegen gebled van het landschap Bima, benevens de
tot dat landschap behoorende eilanden, gelegen
be0. straat Saps!) (o. a. Komodo on Rindja).
NOORD - MIDDEN TIMOR. Onderafdeeling der
afdeeling Noord- en Midden-Timor, residentie
Timor en onderhoorigheden, bestaande uit de
landschappen Miomaffo, Boboki on Insana.
Zie NIEUWNOORD - NIEUW - GUINEA.
GUINEA.
NOORD - PAGAI. Zie PAGAI-EILANDEN.
NOORD-RIVIER. Zie LORENTZ-RIVIER.
NOORD - SOEMENEP. Controls afdeeling van
de afdeeling en het regentschap Soemon6p,
residentie Madoera met de districten Manding,
Baratdaja en Timordaja.
NOORD - WEST - RIVIER. Noordelijkste van
de Brie rivieren, die uitmonden in de Flamingobaai op de kust van Zuid Nieuw-Guinea.
De beide andere zijn do Lorentz- en Oetoemboewee-rivier.
NOORD-WEST-SOEMBA. Onderafdeeling der
afdeeling Soem.ba, residentie Timor en 0.
NOORDERDISTRICTEN. Naam eener vroegere afdeeling van het gouverneraent Celebes
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en Ond., thane deel uitmakende van de afdeeling Makasser. Zij was samengesteld uit de onderafdeelingen Maros, Pangkadjen6, &gen en
Bergregentschappen; de 3 eerstgenoemde warden ook wel „pachtdistricten" genoemd. Over
het algemeen zijn de N. districten vruchtbaar.
NOPAN. Nederzetting in Klein Mandailing (residentie Tapanoeli), gelegen op 432 M. boven
zeeniveau aan den bovenloop van de Batang
Gadis. Het heeft een zeer gezond klimaat, en was
tot 1907 standplaats van een oontroleur. Thane
is er nog een drukke Zondagsmarkt en eon in-

landsche Gouvernementsschool.

NORMAALSCHOLEN EN

-

CURSUSSEN. Zie

ONDERWIJS, pag 362.

NOTARIAAT. Zie het art. in de groote Encycl.
van Ned. Indi6.
De
NOTEMUSKAAT, NOTENCULTUUR.
notemuskaat of muskaatnoot (S e men m yristicae v. Nux moschata, Lat.);
wordt verkregen van de vrucht der Myristica
fragrans Houtt., uit de familie der Myristicaceeen, een altijd groans boom, 8-12 meter
hoog, op een pereboom gelijkend, met leerachtige,
ovaal-langwerpige, aan voet on top toegespitste
bladeren. De boom heeft, zich vrij ontwikkelende, een zuiver pyramidalen vorm, met
horizontaal uitstaando takken tot beneden
aan den stara; de onderste takken kunnen eon
lengte van 4 tot 5 meter bereiken. Ofschoon ook
van andere soorten van Myristica noten verkregen worden, die als muskaatnoten in den handel
worden gebracht, is de Myristica fragrans voor
do notencultuur verreweg de belangrijkste.
Wanneer de noteboom eenmaal genoegzaam
ontwikkeld is om vruchten voort to brengen, —
gemiddeld met het 10e jaar, dikwijls echter reeds
in het 8e jaar, — draagt hij het geheele jaar
bloemen en vruchten, zoodat de laatste steeds
door geoogst kunnen worden; de maanden Juli
en Augustus zijn op Banda echter de vruchtbaarste. De vrucht, die voor haar geheele ontwikkeling ongeveer 9 raaanden vordert, heeft de
kleur en grootte eener perzik, doch is min of
meer langwerpig; wanneer zij rijp is, splijt de
bolster en vertoont• zich de donkerbruine noot,
omsloten door de scharlakenroode foelie, boenga
pala (MAL.), kombang pall (JAv.), kerabang pala
macis (LAT.), walks als het ware
(SOEND.),
een gesloten netwerk vormt net zeer onregelmatige raazen; de naam foelie is afgeleid van
folium (blad).
Aanvankelijk slechts klein, neemt de poductie
van den boom in de volgende jaren eerst snel
toe en dan langzamerhand, tot 2000 vruchten ;
ongeveer in het 20e-25e jaar bereikt deze het
maximum, waarop zij tot ongeveer het 60e jaar
blijft voortduren, waarna de oogsten weder verrainderen. Onder nootmuskaat (boeah pala, MAL.)
verstaat men de zaadkernen, d. z. de zaden ontdaan van hun mantel (de foelie) on ook van hun
donkerbruine, harde, broze schil, die nog de indruksels der foelie vertoont; alleen de inwendige
zaadhuid blijft dus om de „noot" zitten. Zij
zijn ovaal of eirond, geraiddeld 2 14 c.M. Lang en
2 c.M. breed, grijsbruin, netvormig geaderd.
Voor zoover kan worden nagegaan zijn niet,
zooals wel beweerd is, de eigenlijke Molukken, —
Ternate en omliggende eilanden, — het vaderland van den muskaatnoteboom, maar Ambon
en de Banda- on omliggende eilanden, waar bij
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de komst der Portugeezen in 1511, en ook later,
noteboomen werden aangetroffen. De 0. - I.
Comp. beperkte de teelt tot de Banda-eilanden
en roeide de noteboomen elders uit, waar zij die
aantrof. In den Archipel wordt, buiten de Bandaeilanden, de notencultuur nog gedreven op Sumatra, de Minahasa met Groot-Sangi en Siauw,
Amboina, Java en Ternate met Halmahera.
Bij de komst onzer voorvaderen in de Bandaeilanden werden notentuinen aangetroffen op
Lontor, Banda-neira, Ai en Roen; op Goenoengapi zouden vroeger ook noteboomen aanwezig
geweest zijn, maar deze waren alle, waarschijnlijk door vulkanisehe werkingen, verdwenen. De
Compagnie zocht het monopolie der noten to
verkrijgen ; herhaaldelijk kwam zij in strijd
met de bevolking (zie BANDA-EILANDEN),
wat ten slotte leidde tot de uitroeiing of
verbanning der bevolking door Coen, terwij1
de aanwezige notentuinen in pereeelen, perken
genaamd, verdeeld werden (den eersten keer
in 1627) en aan versehillende personen, p e rkonier s, uitgegeven, onder voorwaardo,
dat zij daar uitsluitend noten zouden telen on
het product tegen bepaalde prijzen aan de Comp.
afstaan. De perkeniers lieten do gronden door
perkhoorigen, eon soort van lijfeigenen aan de
perken verbonden, bebouwen ; eerst in 1860 werd,
tegelijk met de slavernij, de perkhoorigheid opgeheven ; de Regeering kwam de perkeniers tegemoot in de aansehaffing van vrijwilligo arbeiders
door voorsehotten en door de kosten der loonen op zich to nem,en; sedert 1873 hield ook
do verplichte teelt on levering der noten geheel
op to bestaan. Na dien tijd is de productie van
noten en foelie in de Banda-eilanden, — die zich
trouwens reeds sedert 1857 had uitgebreid,
aanmerkelijk gestegen, terwijl ook goede prijzen
voor het product gemaakt werden. De productie
van muskaatnoten heeft zich in den 0o , - indischen Archipel ook buiten de Banda-eilanden
uitgebreid. Met name is dit het geval in de

Minahasa, en verder op Ambon, do Oeliasers,
Sangi, Siauw, Ceram, Ternate, Halmahera, Tidore, Batjan en Obi; tenslotte ook op Sumatra's
W.kust. Voor de wijze van cultuur en den uitvoer van muskaatnoten zie het art. in de groote
Eneyel. van Ned. India.
NOTODIRODJO (PANGERAN ARJO). Geb.
1858 to Djokjakarta en aldaar gest. 1917, was de
zoon van Pakoe Alam V (zie aldaar) en was de
eerste hoog-adellijke Javaan, die een Europeesche schoolopleiding heeft gehad. Na lager onderwijs to hebben genoten, bezocht hij de H. B. S.
om daarna volgens de traditie to worden opgeleid tot Officier van het Legioen van Pakoe Alam,
waarin hij aanvankelijk bij het corps der Cavalerie werd ingedeeld. In 1883 werd hij Lt. Kwartiermeester, in hetzelfde jaar ontving hij den titel
van Pangeran.
Later door zijn wader belast met het beheer
der financier, kweet hij zich met succes van
deze zware tack, en toondo zich ook een uitstokend bestu'urder. Pangeran Arjo Notodirodjo
was verder stichter en voorzitter van de Vereeniging voor Hollandsch-Inlandseh onderwijs
op neutralen grondslag, evenals van het Javaansehe Studiefonds „Darm.oworo", voorzitter van
het hoofdbestuur van „Boedi Oetomo", bestuurslid van versehillende vereenigingen, terwijl zijn naam in de Vrijmetselaarsbeweging
een goeden klank had. Vermeld mag worden, dat
hij in 1886, samen met Controleur Rosemeier,
Javaansche wetten bewerkte en uitgaf.
NYMPHAEA. Fam. Nymphaeaceae. Toendjoeng (MAL., JAV., SOEND.). Waterplanten, met
drijvende bladeren en bloemen. Verschillende
soorten komen in Ned.-India in het wild of
gekweekt voor. Zie LOTUS.
NIJVERHEID. Zie het art. in de groote
Eneyel. van Ned. India, on wat de Inl. nijverheld betreft bij de besehrijving der verschillende volksstammen.

o.
OBAA. Een der bronrivieren van de Digoel
(zie aldaar), op Zuid Nieuw-Guinea.
OBAD. Een rivier mondende op de Z.O.-kust
van Nieuw-Guinea, ten W. van M6rauke.
OBAT SERIAWAN (M&L.). Een in Indio vaak
met goed gevolg aangewend kruidenmengseltegen
buikziekten on spruw, vooral bij de Indo-Europeanen in eere, en ale „Species antiaphthosa"
ook in de apotheken voorhanden.
Zie voor deze medieijn: Dr. 0 L. v. d. Burgs'
monographic over Indische spruw, in Gen.
Tijdschr. v. Ned.-Ind. XXI (1881), bl. 69.
OBI of OMBI - EILANDEN. Eilanden.groop gelegen tussehen. ongeveer 1° 20' on 1° 45' Z.B.
en 127° 20' on 128° 15' Q.L. behoorende tot de
onderafdeeling Batjan van de gelijknamige afdeeling der residentie Ternate. Zij bestaat uit
het groote eiland Orabi-ra of Obi Besar, de kleinere Salile of Ombi (Obi) Bisa, Tapat, Ombi (Obi)
latoe, Gemoemoe en Toebalai en een menigte zeer
kleine. Met uitzondering van Orabi-ra en Ge-

moemoe zijn al deze eilanden onbewoond. Ombira strekt zich peervormig van West naar Oast

uit met het smalste gedeelte aan de Oostzijde.
Ruira vier-vijfde van het eiland, van het Weston
afgerekend, vormt een massief, met zwaar bosch
begroeid bergland, met vele toppen van 10001200 M. hoogte, welke alle den kenmerkenden
vulkaanvorm missen. Jong-vulkanische versehijnselen zijn op de Obi-groep nooit waargenomen. Het Oostelijke deal is laag en vlak, langs
do kust moerassig on met rizophoren bedekt.
Tengevolge van de vochtigheid der atmosfeer zijn
de Obi-eilanden dikwijls in nevelen gehuld.
De fauna wordt er vertegenwoordigd door
zwijnen, slangen, de koesoe (buideldier), soorten
vogels, w.o. kakatoes (behalve de witte), den,
ook op Batjan voorkom.endon paradijsvogel
(Semeioptera W allacei) en de loophoenders. De
wateren, die de eilanden omspoelen, zijn zeer
vischrijk, doch onveilig door haaien en krokodillen. De bossehen zijn rijk aan goed timmer-
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hoot, bamboo, gomboomen, sagoepalmen, rotan
en andere boeohprodukten.
Vaste nederzettingen worden alleen aange.
troffen aan de monding der ,onbeduidende Laiwoei-rivier op de Noordkust en te Akdamo op
de Zuidwestkust, alsmede op het eilandje O.
moemoe, naar men zegt, overblijfselen van de
beruchte zeeroovers, die eertijds de wateren en
kusten. van Batjan onveilig maakten. Than
zijn de bewoners rustige visschers en clan:tar-ha.
lers, die geregeld de hoofdelijke belasting aan
den controleur to Batjan voldoen. Aan de mon.
dingen van vele rivieren zijn kleine tijdelijke
nederzettin.gen. van Galelareezen, Tobeloreezen
en Batjanners. Zij komen daar tot inzameling
van damar on andere gonamen, waarvan het
land zeer rijk is. De concessionaresse van West
Obi, de Obi gom copal Mij., to Laiwoei gevestigd, koopt die weder van hen op.
OBSERVATORIUM (KONINKLIJK-MAGNETISCH-METEOROLOGISCH) TE BATAVIA. 6°
11' 0" Z.B. en 106° 49' 50" O.L. Heeft zijn ontstaan to dankon aan Alexander von Humboldt,
die in 1856 Gouv. Gen. Pahud opmerkzaam
maakte op het wenschelijke van de oprichting
van een magn. met. observatorium in den Ird.
Archipel. Eerste Directeur was Dr. P. A. Bergsma (eerst in 1875 kreeg hij dien titel), die in
1863 als ingenieur van den geogr. dienst, belast met de to verrichten magn. met. waarnemingen een tijdelijk observatorium in eon
huurhuis ingericht had ; in 1875 werd met den
bouw van een observatorium be gonnen. Volgens
de nieuwe formatie, 1 Jan. 1914 ingesteld, bestaat het personeel uit: directeur, onderdirecteur, 2 wetensch. medewerkers, 1 hoofdobservator, 5 observatoren, 10 rekenaars, 2 Inl. hoofdassistenten, 18 inl. assistenten, 13 inl. assistentleerliugen.
Be werkzaamheden bestaan in : meteorologische
thermometer, rewaarnemingen (barometer,
genmeter, aanteekening van onweders, waarnemingen van de zonnestraling, onderzoek der
hoogere luchtlagen door middel van vliegers en
ballons enz.); magneti8che waarnemingen (in 1879
werd de magnetograaf van Adie opgesteld, in
1901 naar een paviljoen in den Cultuurtuin
verplaatst) (zie ook AARDMAGNETISME),
seismologische waarnemingen en a8tronotn,i8che
waarnemingen.
De waarnemingen op het observatorium zijn
neergelegd in: Observations made at the royal
magnetical and meteorological Observatory at
Batavia; en Seismological Bulletin.
Ook elders in den Archipel worden meteorologische waarnemingen verricht, en aan het
Observatorium toegezonden; zoo is sedert 1879
een net van regenstations in werking, waarvan
ult. 1915 het aantal voor de Buitenbezittingen
bedroeg 358, op Java 189. Andere meteorologische waarnemingen werden reeds sedert lang
zoowel door particulieren ale van Gouvernementswege verricht, waarvan vele ook bewerkt
en gepubliceerd zijn, maar eenheid en samenhang ontbrak. Om die aan to brengen, to vereenigen wat verspreid was, aan te vullen waar
gapingen zich vertoonden, werden in 1910 voorstellen to het Ind. Gouv. gerieht om het personeel en de middelen van het Observatorium
zoo uit to breiden, dat het your die taak geschikt was. In 1912 kon krachtig met de uitBERN. ENCYCL. V. N.-.I

voering worden voortgegaan en, de stichting
van nieuwe stations en verdere organisatie van
het net grootendeels ten (Andes kon gebracht
worden.
Vermeld worde ten slotte nog, dat de Direetour Dr. J. P. van der Soak met kracht het
vraagstuk der getijden in den Archipel, dat
door verschillende marineofficieren en ingenieurs
reeds voor hem behandeld was, tot oplossing
heeft trachten to brengen.
.
OCIMUM BASILICUM L., fam. Labiatae.
soh, Masi (mAr...); Solasih, Telasih (JA.v.), Solasih
(swum) Amping, Kokoeroe (MINAH. LANDST.).
Kruidachtige plant, tot 1 M. hoog met kleine bladeren en groene bloemen, over den geheelen Archipel in tal van vormen verbreid, die misschien
beter als even zoovele soorten worden onderscheiden. De plant komt op Java tot boven 1000 M.
voor en groeit aan weg- en akkerranden, op droge
rijstvelden en in djatibosschen. Het kruid wordt
bij de spijsbereiding der inlanders zeer algemeen
gebruikt; hot is eon gewone pasargroente. De
nootjes van de Selasih zijn eon bekend genotmiddel. Als men ze in water legt, zwelt de
vruchtwand op tot eon geleiachtige massa, die
met suikerwater of stroop (limonade) als een
verkoelende drank wordt gebruikt. Ook tegen
ingewalidsziekten worden ze ingenomen.
OCIMUM SANCTUM L. Roekoe-roekoe (mAL.),
Kruid of hoesKewangi, Lampes
SOEND.
tcrtje, met eon geur als van kruidnagelen; de
bladeren zijn een In]. geneesmiddel.
OCTROOI-REGLEMENT. Zie INDUSTRIEELE EIGENDOM.
OEBI (DIAL). Zie DIOSCOREA.
OEBI DJAWA (VULG. mAL.) ; KiSledek (DIAL.) ;
Katelk (JAv.); Hoewi Djawa (sworn.); Batata
(mA.L. MEN.) Ipomoea Batatas Lam. = Batatas
edulis Chois., fam. Convolvulaceae. Uit Z.-Amerika in alio tropische gewesten verspreid en Binds
onheuglijke tijdon algemeen gekweekt. In den
cultuurtuin te Buitenzorg zijn een groot aantal
varieteiten uit Amerika ingevoerd en uitgeplant,
ten einde to beproeven een betere soort dan de
nu inheemsch gewordene to vinden. De resulta.
ten zijn zeer aanmoedigend.
De knollen en jonge uitspruitsels worden gegeten; de gekookte bladeren dienen hier en daar
bij gebrek aan mats wel als varkensvoeder.
Een verwante plant, n.l. Ipomoea (Merremia
mammosa Chois. ), is de „bidara oepas", waarvan
do wortelknol als inlandsche artsent wordt gebruikt in wen dig (tegen tering) en vooral ook
uitwendig (tegen zwellingen en op brand wonder).
OEBI KAJOE (DEAL.); Hoewi dangdeur of
Sampeu (sozND.); Katehl pooeng of K. djendral
(JAN.); Bolk (00sT-JAVA); Oebi singkoeng of
Oebi prantjis (BAT., mAL.). Manihot utilissima
Pohl = Janipha Manihot H. B K. = Jatropha
Manihot L., fam. Euphorbiaceae. Kruid met
handdeelige bladeren en groote knolvormige
wortels, uit tropisch Amerika afkomstig, dock
overal tussehen do keerkringen gekweekt en bij
de Europeanen gewooulijk onder den naam van
Ous*ave on Maniok bekend.
Op Java werden in 1915 394.000 bouws met
cassava beplant en wel voornaraelijk in de reeldenties Preanger, Semarang, Kedoe, Soerakarta,
Pasoercean, Madioen., Kediri en Madoera, terwijl
op do Buitenbezittingon doze cultuur voornaraelijk aangotroffeu wordt op Sumatra's Oost-
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kust, dat over Belawan groote hoeveelheden
easaveproducten uitvoert. Buitendien treft men
dit gewas als kleine cultuur in de door de bevolking beplante velden aan.
De cassave eischt een warm en voohtig klimaat
voor de worming van een hoog zetmeelgehalte
in de wortels.
Het hoofdbestanddeel van de cassavewortels
is, behalve water, zetmeel, dat daarin tot 25 %
voorkomt. Een ander bestanddeel, dat welisw&ar in zeer kleine hoeveelheid daarin wordt
aangetroffen, doch dat toch uit anderen hoofde
zeer gewichtig is, is eon blauwzuurvormend
glucoside, dat bij ontleding cyaanwaterstofzuur
kan le veren on dus vergiftig kan werken. Rauwe
cassavewortels kunnen dus aanleiding tot vergiftiging geven, doch bij de bereiding, zooals
koken of poffen, of bij de bereiding van meel
wordt het glucoside ontleed en het blauwzuur
uitgedreven.
De cassave wordt op groote schaal gekookt
of gepoft genuttigd, terwijl de in stukken gesneden en in de zon gedroogde wortel ander
den naam gaplek een uitvoerproduct van groote
beteekenis is, waarvan voor den oorlog jaarlijks 30.000 tot 40,000 ton uit Java werden
gevoerd. Men heeft tegenwoordig eenige groote
en verschillende kleine fabrieken op Java, waar
de cassavewortels worden verwerkt tot tapioca en
tapiocameel (zie aldaar).
OEBI KETELA (BATAV., MAL.). Zie IPOMOEA
BATATAS.
OEBI RADJA (mAL.) het bolvormige sclerotium
van een paddestoel, Lontinus Tuber regiurn. Doze
bollen worden ook genoemd djantoer bangkong
(JAv.) of tahi oelar sawah (MAL.).
OEDANG (HOEDANG) (MAL.); Oerang (JAv.);
Hoerang (soEND.). Is de algemeene naam van
garnalen en kreeften, waaraan namon worden
toegevoegd ter onderscheiding van de soorten.
OEDIK. Zie ILIR.
OEDJOENG (JA.v.). Kaap, uiterste punt, hook.
OEDJOENG (TJI), de belangrijkste rivier van
Bantam, die in haren bovenloop onderscheidene
watervallen vormt, zich nabij Rangkasbitoeng,
waar zij uit het gebergte in de vlakte treedt, met
de Tji Simeut of rivier van L6bak vereenigt,
en bij Pontang den naam van rivier van Pontang
ontvangt. Vandaar loopt het, op last van den
Bantamschen Sultan Aboe'l Fatah gegraven
kanaal Tirtajasa (ook Sultanskanaal) naar de
Tji Doerian. De Oedjoeng of Pontang stort zich
ten 0. der Bantam-baai door een zevental monden in de Java-zee : de uitgestrekte delta is
bijna geheel met hoog strandwoud bedekt. In
het vlaktegebied der rivier worden belangrijke
waterwerken aangelegd, bestaande uit een stuwdam to PemiSrajan, een kan.alen.net voor een
oppervlakte van 46700 bouws en een nieuwe
uitmonding der Tji Oedjoeng.
OEKENAO-EILANDEN. Zie StRMATA-EILANDEN.
OELAJATRECHT. Naam van het „beschikkingsrecht" over grond en water bij de Minangkabauers. Sumatra's Westkust schijnt de eenige
streek in Indio to zijn, waar het beachikkingsrecht
een eigen inlandschen naam draagt; deze is wel
samengesteld uit twee Arabische woorden (hak
oelajat), doch heeft de specifiek-Indonesische beteekenis gekregen, uiteengezet in het art. BESCHIKKINGSRECHT.
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OELIASERS.

OELAMA d. i. Mohammedaansch wetgeleerde.
In het Arabisch is oelama de meervoudsvorm
van dlim (d. i, geleerde). In Ned Indic, gelijk
a landstaal is,
elders, waar het Arabisch niet
wordt het meervoud oelama ook in enkelvoudigen
zin gebruikt en kan men dus in het meervoud
van oelama' a spreken.
OELAR. Maleische naam voor slangen in het
algemeen, oelh (JA.v.), oraj (soEND.). Door allerlei bijvoegingen kunnen verschillende geslaohten en soorten worden aangeduid.
OELEE LHEUI. Onderafdeeling der afdeeling Groot-AtjOh, gouvt. Atjeh en Onderhoorigheden, met een bevolking op tilt° 1914 van
23.487 Atjehers, 1.123 andere Inlanders, 460
Chin., 17 andere Vreemdo Oosterl., en 65 Eur.
Men zie de artikelon MEUSEUG1T RAJA en
KEUREUKON voor die gebiedsdeelen betreffende bijzonderhedon.
De ondorafdeeling wordt bevloeid door Atjehrivier, Kr000ng Tjoet en Kroeeng Angen.
De bevolking leeft in hoofdzaak van de rijstcultuur. Deze levert echter niet voldoende op,
zoodat er nog jaarlijks rijst wordt ingevoerd.
De veestapel bestond ultimo 1915 uit 9437
runderen en 1473 buffels. De pepor- cultuur is in
do IX Moekims Toengkob, III Moekims Lam
Rabe) on III Moekims Kajee Adang nog het
belangrijkst. Op de klappercultuur is men zich
vooral in de laatste decennia zeer gaan toeleggen. De visscherij wordt beoefend langs de kust
met sleepr,etten en door exploitatie van
„neuheun's" of zeevischvijvers, waar de visch
bij vloed kan binnenzwemmon, maar die ze
daarna niet meer kan verlaten. Zoutziederijen
worden aangetroffen to Lam Nga on in Klieng.
Sinds ulto. 1907 de eerste volksschool to Oelee
Lheue ward geopend, zijn tal van zoodanige
instellingen verspreid door do geheelo ondorafdeeling verrezen. Gewoonlijk zijn zij voor jon.
gens en hebben ze een driojarigen cursus, behalve
to Oelee Lheue en Lam Reueng, waar de cursus
vierjarig is, terwijl to laatstgenoemder plaatse
ook een volksschool voor meisjes bestaat. Ook is
daar een industrieschool met 100 meisjesleerlingen, terwijl nog dienen genoemd : de particuliere
le Atjehsche meisjesschool, waar onderricht
wordt gegeven in woven en zijdebehandeling, en
een gesubsidieerde Atjehsche meisjesschool.
OELE LHEUI, vulgo Olele. Havenplaats
aan den vasten wal van AtjOh, standplaats van den controleur der gelijknamige
ondorafdeeling (zie hierboven). De reede is tamelijk open, maar toch vrij goad, en drie piers
vergerctakkelijken het laden en lossen. Do
wegen staan bij hevigen wind en hooge zee nog
al eens blank, de steenen strandbeschoeiing, hoewel nog jong on sterk, heeft het dan hard to verantwoorden. Van de Chineesche buurt zijn ook
reeds heele stukken weggevreten. Een groote, in
1902/3 gebouwde brug over de lagune verbindt
00168 Lheue met den overwal, vanwaar een
15 K.M. lange wag voert naar Lho' Nga, en een
andere in 1901/2 aanzienlijk verbreede 5 K.M.
lange heirbaan naar Koeta Radja. Dagelijks
rijden er ook vele trams in tien minuten van
Koeta Radja naar Oelee Lheue, vice versa.
OELI LIMA, OELI SIWA. Zie OELIASERS en
verg. Pata-lima in het art. CERAM.
OELIASERS. Corrupt-Hell. naam voor het
complex der 3 eilanden be0. Ambon en beZ.

OELIASERS—OENDANG-ORMANG,
West-Ceram : Haroekoe (of Oma), Saparoea (of
Honimoa), en het kleinste en meest
eiland Noesa Laoet (zie op die namen).
Vanouds is het middelste en grootste, Honimoa
alias Saparoea, het voornaamste eiland. Ala
„Moear" komt het al voor in Zang 14 van het
Oudjay. lofdicht Nagarakiirtagama uit 1287 Qaka
ign 1365 A. D. ; als „Muar" blijft het voorkomen
op Port. kaarten en in Port. teksten der 16e eeuw.
Rumphius in zijn Ambonsche Historie, kent in
zijn aanhef daarvan „Oma" (= Haroekoe),
„Uliasser" of verderop bij hem steeds „Honimoa", en „Nussalaut". Ook hieruit blijkt dat
Oeliaser-proper = Honimoa = Saparoea is.
Dcor Inlanders wordt Saparoea ook wel Tanah
Leasi genoemd. Oeliaser is een corruptie van
oeli asa = „broeder 1", dat dus onmiddellijk
staat naast de Ternataansche oeli lima = „broeders 5", en de Tidoreesche oeli aiwa = „broeders
Nemen we, op voldoenden grond van waarschijnlijkheid, aan, dat beide laatste bonden ontstaan moeten zijn door de beroering in de „Groot°
Oost" gewekt door hot veld winnen van den Islam tusschen 1400 en 1500, zoo kan het ontst aan
van den Eon-bond op Saparoea, en van den Driebond der zgn. Oeliasers, op zijn vroegst tegen ca.
1500 gesteld worden, toen Ternate reeds zoowat
een halve eeuw Mob. was, en Tidore dat waarschijnlijk juist begon to worden. Zoo vormden bij
de komst der Portugeezen op Ambon (1512), Ambon met de 3 Oeliasers en het groote Ceram een
nog heidenschen stuwdam tegen den van het
Noorden (Molukken) en Zuiden (Banda) opdringenden Islam.
OELIN (Buz. z.o.-BORN.). Zie EUSIDEROXYLON.
OELOE (ORANG). Zie ORANG OELOE.
OELOE DARAT. De hoogste top van het gebergte, dat het Tobameer in het Noorden van
Sumatra omgeeft. Hij verheft zich aan den Westoever, tegenover Samosir tot 2157 M. hoogte.
OELOE-SOENGEI. Afdeeling der residentie
Zuider- on Oosterafdeeling van Borneo, verdeeld in 5 onderafdeelingen, to weten ; 1) Kandangan ; 2) Rantau; 3) Barabai; 4) Amoentai;
5) Tandjoeng. Geografisch omvat daze afdeeling het stroomgebied der BAHAN of
NRGARA RIVIER, den voornaamsten zijtak
der Barito met hare zijrivieren. Het N.-lijk
en 0.-lijk gedeelte der afdeeling is heuvel- en
bergachtig. Van Kloea of is de geheele streek
bewesten de Bahan tot de Barito laag en moerassig, bestaande uit uitgestrekte moeraswouden
(hapau) en moron, hier on daar afgewisseld met
hooge gronden. Ten 0. der Bahan vindt men
die moerassen tusschen de Batang-Alai en de
Bahan (de van ouds beruchte Moeningmoerassen
OELOEAN. Landschap in de residentie Tapanoeli, aan den Noord-oever van den breeden Zuidoostelijken inham van het Toba-meer gelegen.
Het is een driehoekige vallei, welke door eenige
kleine riviertjes rijkelijk van water wordt voorzien en daardoor zeer geschikt is voor den aanleg
van sawahs .Men meent dan ook, dat dit vruchtbare gebied het stamland van de Toba-Bataks is.
Onderlinge oorlogen hebben de bevolking in vroeger jaren wel sterk doen achteruit gaan, maar
het aantal inwoners wordt thans toch nog op
25.000 geschat. C2ntrum van het landschap is
het op 700 M. boven zee gelegen Mooara Si
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Pongi met een koel klinnat. Naast den landbouw wordt veal aan runderteelt gedaan. Binds
1895 heeft hier de Rijnsche Zending post gevat,
welke tot ult. 1911 bijna 2000 personen tot het
Christendom had bekeerd. Ult. 1914 bedroeg dit
aantal ruim 6700, waarbij echter die van 81
Gaol zijn inbegrepen. Eerst in 1905 werd Oeloean
onder ons direct bestuur gebracht.

OELOEBALANG (HOELOEBALANG) (mar.).
Krijgsoverste; in sonamige Maleische staatjes
de titel van een der rijksgrooten, die in den
rijksraad zitting hebben.
In Atjeh waren de oeleEbalangs de yolkshoofden, die in de volkstaal ook radja genoemd
werden. Andere hoofden waren zij, die in het
Sultansgebied oeleebalang poteu (d. i. „oeleebalang van onzen Heer", nl. den Sultan) genoemd
werden, en die daar eenig bewind voerden of eene
hooge functie aan het hof vervulden of wel dien
titel eenvoudig aan de gunst van een sultan to
dan ken hadden.
OELOEMOESI. Een 2200 M. hooge berg van
den Oostelijken keten van den Boekit Barisan,
gelegen in het N. van de residentie Palembang op
de grens met Benkoelen.
OEMA. Zie TEUKOE OEMA.
OEMAR- of DOODSLAGERSRIVIER, met
de kampong Amara, mondt uit op de Zuidkust
van Nieuw-Guinea, heoosten Kaap Vlakke Hoek.
OEMBILIN (OMBILIN). De nasal!' der afwatering van het Sin gkarak-meer ter Sumatra's Westkust. Gewoonlijk beschouwt men de Oembilin als
de hoofdrivier, die in zijn middenloop Kwantan, in
zijn benedenloop Indragiri heet (zie SUMATRA,
Ri vie re n). De Oembilin is het meat bekend door
het ook naar haargenoerade steenkolen veld van Sawah Loento, waar zij doorheen stroomt (zie KOLEN). Het drukke mijnbouwstadje Sawah Loento
(zie aldaar) ligt aan de rivier. Waar de rivier uit
het meer van Singkarak treedt ligt de spoorweghalt° Oembilin van de lijn Padang PandjangSolok.
OENDAKAN. District van de eontrille-afdee.
ling, het regentschap en de afdeeling Koedoes,
residentie Semarang met een oppervlakte van
210 K.M2. Op ultimo 1905 bedroeg de bevolking
ruim 46.000 zielen, waarvan een 10 tal Europeanon en 8 Chineezen. Het district is verdeeld in
drie onderdistricten. De hoofdplaats heet Proswata. Een groot deal van het district wordt ingenomen door een uitgestrekt moeras, de Raw ►
gede, dat in de Djoewanarivier uitwatert. Het
district Oendakan wordt gekenmerkt door het
telken jars optreden van ovorstroomingen in
den Westnioesson, watergebrek in den Oostnaoesson en ziekten in het rijstgewas, tengevolge
waarvan groote uitgestrektheden padi en andere
aanplantingen mislukken. Ter beteugeling van
het overstroomingsgevaar zijn langs de voornaamste rivieren, nl. de &rang on de Babalan,
dijken aangelegd en is men bezig in eerstgenoemde rivier, bij do desa Wilaloeng een verdeelvak
to maken, dat thans zijn voltooiing nadert,
waardoor men dan in staat zal zijn den waterstand in die rivieren to regelen.
OENDANG-OENDANG. In het Maleisch siet
de term oendang-oendang op adatvoorschriften,
adatregels, adatgeboden. Op Midden-Java daarentegen verstaat men onder oendang-oendang
hetzelfde als pranatan, nl. een of andere publicatie of edict van den vorst of van een hoog amb-
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tenaar. Zie ook INLANDSCHE WETTEN.
OENGARAN. Een geheel met zwaar bosch begroeide oude vulkaan op de grens van Semarang
en 'Woe, die in den G. Boetak zijn hoogste punt,
2050 M., bereikt. Het is een afgestompte kegel,
waarvan de breede top uit het restant van een
wijden ringwal bestaat. Eenige zwak werkende
fumarolen (en solfataren ?) in de grensrivier aan
de Zuidhelling zijn de laatste sporen der vulkanieche werkzaamheid.
OEPAS BIDJI (MAL.). Zie SOPHORA.
OEPAS - BOOM. (Giftboom). Zie IPOEH.
OEPATJARA (JAY.). Zie RIJKSSIERADEN.
OERANG. Javaansche naam voor Garnalen
en Kreeften.
OERAT (JAV., SOEND.). Zie PLANTAGO.
OERIBANG (BATAV. MAL.). Zie HIBISCUS
ROSA SINENSIS.
OERIP (KAJOE) (JAv.). Zie EUPHORBIA
TIR UCALLI.
OEROENG. Oeroeng is de Karobataksche
naam voor een dorpsbond, de vereeniging van
versehillende dorpen tot een bondgenootschap.
Zulke dorpsbonden komen onder verschillende
namen in alle Bataklanden van Sumatra voor
en vormen er de hoogste inlandsche gemeenschap. Het menigvuldigst komen ze voor in het
Karoland, waar men bijna geen op zichzelf staande dorpen meer aantrefu, ci astir alle tot eon of
andere oeroeng behooren. De dorpen blijven toch
steeds de staatkundige eenheid ; het oeroengbestuur wordt dan ook meest gevormd door
een raad van hoofden der voornaamste dorpen.
Door traditie en door persoonlijke eigenschappen
heeft echter vaak een der hoofden een overwegenden invloed.
OESMAN. Zie OETHMAN.
OESOEL beteekent in het Arabisch: grondslagen, wortelen (enkelv. asl). Met oesoel al - din
wordt de Mohamm. geloofsleer bedoeld (vgl.
KALAM en ISLAM, II, d.); oesoel al - fikh zijn
de vier grondslagen der Mohamm. pliohtenleer
(vgl. ISLAM, II, c en KIJAS).
OESTER. Zie SCHELPDIEREN.
OETA of OETAWA. Een rivier in Zuid
Nieuw-Guinea. Zij valt in zee ten W. van Kaap
Steenboom en heeft haar bronnen ongeveer
(liar waar het Charles Louis geb. in het Nassau
geb. overgaat.
OETAN (ORANG) (MAL.). Zie ORANG OETAN.
OETHMAN (bin Abdoelah bin Akil bin Jahja
al-Alawi) to Batavia geboren uit een Hadhra,mitisch sajiid-geslacht, deed in zijn jonge jaren
een langdurige studiereis, waarbij hij vooral
in Hadhramaut en Mekka vertnefde, on vestigde
Lich daarna als wetgeleerde van erkend gezag
to Batavia, waar hij den 18en Jan. 1914 in zeer
hoogen ouderdom overladen is.
Hij was (even als andere Hadhramitische gekerden, vgl. HADHRAMIETEN) een vertegenwoordiger van strong rechtzinnige epvattingen in
geloofsleer on wetszaken. Zijn zienswijzen verbreidde hij in tal van kleine Arabische on Maleische werken en geschriftjes, welke hij in zijn
eigene lithographische drukkerij uitgaf. Velerlei
gebruiken, opvattingen en bijgeloof in de Inlandsche samenleving worden door hem in woord
en geschrift bestreden. Als man van inzicht aanvaardde bij de heerschappij van niet-Moslim.s
over landen als Ned.-India als een onvermijdeijke noodzakelijkheid.

OETJAP MOELOE (3127 M.). Hoogste top van
het Gajo'sche Centraal gebergte, gelegen in het
uitersto Oosten, waar het Van Daalen gebergte
or een rechten book meta maakt.
OETOEMBOEWEE. Rivier in Z. N. Guinea, de
Z.lijkste van de drie in de Flamingobaai. uitmonde rivieren; de beide andere zijn do Lorentz en de
Noord- West-rivier (zie aid.).
Zie DIOSCOREA.
OEWI
OEWIMMERAH. Een belangrijke bronrivier
(ook wel Kaoh genaamd) van de Digoel, de
grootste rivier van Zuid Nieuw-Guinoa,.
OFFER. Offers zijn, naar do inlandsche
begrippen, gaven aan de geesten, mot hot doel
deze welgezind to stemmen jegens don offeraar,
Boras gaven aan de zielen van afgestorvenen.
Door offers aan de goede geesten verzoekt men
hun hulp bij iets dat gebeuren gaat, of bun bescherming tegen mogelijk ongeval. Aan de kwade geesten, on doze den menseh vijandigo soort is het
talrijkst, offert men uit vrees, in de hoop het
kwaad, dat zij kunnen berokkenen, of to weren.
In het algemeen brengt men het offer vaker den
kwaden geest dan den goeden, den minderen moor
dan den hoogeren, den nabijzijnden meer dan den
verwijderden; bij voorkeur aan den oogenblikkelijk meest to duchten geest. Aan de zielen der
dooden effort men ter plaatse waar zij heeten
zich op to houden, nabij do graven on op andere
heilige plekken. Niet alleen de heidensehe yolksstammen in den Archipel offeren; ook onder de
Mohammedaansche bovolking leeft dit oudheidensche gebruik nog in velerlei vormen voort.
Al dadelijk blijkt dit op Java. Do Javaan brengt
aan geesten van allorlei slag en herkomst offers
van allerlei soort on omvang, somas terloops en
zonder voorafgaand overleg, doch sours ook na
langdurige voorbereiding on met veal omslag.
Gezamenlijk offert de desa ter eere van den
t j a k a 1 b a k a 1, den stichter, en ter eere van
den d a n j a n g of beschermgeest van het dorp,
want bij eon gunstige gezindbeid van beiden
heeft do desabewoner persoonlijk, maar tevens
de geheele desabevolking belang. Eon zeer bescheiden, maar tevens eigenlijken norm van het
offer ziet men in het reukwerk, dat de Javaan
langs den wog op eon steen, aan don sawah-kant,
voor een Hindoe-beeld, of bij een heiligen boom
nederlegt; in de bloemen, die hij aan zijn kar, zijn
prauw, zijn rijstschuur, aan kris of slaapstede
bevestigt; in de rijst, de pisang, de sirihpruim,
de duiten of de eieren, die hij, waar het past,
neerlegt ten behoove van de geesten. Als bijzondere offers aan heilige graven (zie KRAMAT) zijn
to vermelden het branden van reukwerk en hot
daarbij nederzetten van spijzen, In de maand
Roewah worden vaak de graven met geurige,
aan een snoer geregen bloemen versierd of met
eon welriekend smeersel bestreken.
Met name echter leven de aloude opvattingen
betreffende het offeren aan de zielen der afgestorvenen on aan de onzichtbare machten op
Java nog voort in den geislamiseerden worm,
der onder verschillen de ben amin gen (bij v.
kandoeri, slametan, sedekah) bekende „offerm,alen" (zie KANDOERI) en dit
geldt in gelijke mate ook voor de Mohararnedaansche Inlanders in do meeste strekon der
Buiten bezittin gen.
OGAN. Belangrijke zijrivior der Moesi (zie SUMATRA, Rivieren).
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OGAN EN KOMtRING-OELOE (voor 1906:
Koragring en Ogan oeloe, Enim en de Ranaudistricten geheeten). Afdeeling der residentie Palembang, grenzende aan de Lampongsohe Districten
en Benkoelen. Het Zuidelijkste punt der afdeeling
is de Goenoeng Pasagi, op de grens met de Lampongsche Districten, 2232 M. bOven zee, De hoofdplaats is Batoe radja, standplaats van den ass.res. De afdeeling is verdeeld in de onderafdeelingen Komgring oeloe, Ogan oeloe en Moeara doea
(zie op die namen). De afd., een oppervlakte
beslaande van 12.974 K.M.', met een bevolking van ± 155.000 zielen (1915), bevat het
stroomgebied der Boven- en Midden-Koraering
tot het punt waar de ze zich splitst in Konagring en
136ngkoelah, dat der Boven-Ogan tot aan hare
vereeniging met de Ajer Srwame, met de bronnen
dier. rivieren, benevens het Ranaugebied (zie
voorts PALEMBANG).
OGAN-ILIR. Onderafdeeling der afdeeling Palembangsche beriedenlanden (voor 1912: Ogan ilir
en Blidah), met een oppervlakte van 3451 K.M.'
en een bevolking (in 1915) van 104.000 zielen en in
1912 een veestapel van 1500 buffels on 2600 runderen. Hoofdplaats Tandjoeng radja, aan de Beneden-Ogan, op 61 K.M. boven Palembang (langs
de Ogan gemeten), en 12 M. boven zeeniveau,
standplaats van den controleur. Zij bevat het
stroomgebied van de beneden-Ogan (Ogan ilir),
van hare vereeniging met de A. Soram6 tot aan de
Moesi en dat van de riviertjes K6raraasan, Blidah
en van enkele andere, die tusschen de Ogan en
de Lematang in de Moesi vallen. Zij bestaat
uit het district Ogan-ilir, verdeeld in 5 onderdistricten Tandjoeng Radja, Tandjoeng Sekljaro,
Sakatiga, Gloembang en Moeara Koeang. Deze
onderafd. produceert veel pinang, mats, cassava,
sesamum en arensuiker en veel eetbare vruchten als doerian, langsat, ramboetan, manggistan,
terwijl ook de rijstoogsten van de 16baks (moerassen ) zoo overvloedig zijn, dat rijst kan worden uitgevoerd. De voornaamste plaatsen zijn
de pasirandoesoens, die bijna alle middels per
as berijdbare, niet verharde wegen met de standplaats van den controleur verbonden zijn.
OGAN OELOE. Onderafdeeling van de afdeeling Ogan- en Kom6ring Oeloe (residentie Palembang) met een oppervl. van 4708 K.M.' on in
1915 met een bevolking van ruim 63.000 zielen,w.o.
± 40 Europeanen en 140 Vreemde Oosterlingen.
Hoofdplaats Loeboek Batang aan de BovenOgan, 12.5 K.M. benedenstrooms Batoe radja,
standplaats van den controleur. Bespoeld door
de Boven-Ogan (Ogan oeloe) omvat zij het district Loeboek Batang. De voornaamste plaatsen
zijn: Batoe radja (zie aldaar), Loeboek Batang en
de pasirah doesoens, alsm( de Bindoe, Doerian,
Kepahiang, Boenglei, Saoen g, Saoen gnaga, PaniLdja,wan, MtSndala, alle op den linker Oganoever,
Pagar Goenoeng op den reehter oever der Loebai,
en Soegihwaras op den rechteroever der Rambang.
De veestapel telde (in 1912) 150 paarden, ruim
4000 runderon en 300 'Duffels. Deze onderafdeeling produceert veel katoen, in 1913 7600 pikol,
terviij1 ongeveer 200 bahoe met peper beplant
is, verder rotan, sesamum, kapok en damar; de
rubberaan plantin gen breiden zich uit ; ko ffie wordt
ook geplant, doch niet algemeen ; de rijstcultuur
(hier en daar op natte, doch grootendeels op
droge velden) levert voldoende product voor do
plaatselijke behoefte; verschillende tweede ge-
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wassen worden slechts voor eigen of plaatselijk
gebruik aangeplant.
OGAR. Een eiland behoorende tot West
Nieuw-Guinea en gelegen in het Z. an de
Maccluergolf.
OGOAMAS. Bergtop op Celebes (zie aldaar
onder a. DB NOORDAJOI).
en
OLIgN (VETTE OMEN, VETTEN)

OMEN (VLUCHTIGE OF AETHERISCHB
OLIEN, ESSENCES), zie de artt. in de groote
Ancycl. van Ned. Indio.
OLIENOOT. Zie ARACHIS HYPOGAEA.
OLIEPALM., Zie ELAEIS.
OLIFANT (Elephas maximus L. = indicus L.),
gadjah (MAL., JAV., SO END. bewoner van Zuidoostelijk Azio, in den Indischen Archipel oorspronkelijk alleen in Sumatra voorkomend, maar in
N.-Borneo ingevoerd on verwilderd. De Olifant
van den Archipel wordt some als E. sumatranus
Temm. onderscheiden. De Olifanten vormen
een zelfstandige, in vele opzichten primitieve
afdeeling der Hoefdieren.
De Indische Olifant, die een hoogte van 3
M. bereiken kan, onderscheidt zich door een
konkaaf voorhoofd, door kleinere oorschelpen,
kortere slagtanden on anders gevormde kiezen
Ds
van zijn Afrikaanschen bloedverwant.
Olifant leeft in groote of kleine kudden,
beslaande uit mannetjes, wijfjes en jongen,
waarvan een oud mannetje met sterk ontwikkelde slagtanden do leiding heeft. Oude dieren
leven sours eenzaam on zulke alleen levende
olifanten worden dikwijls govaarlijk en kunnen
ook menschen aan vallen. De Olifanten richten
some aanzienlijke schade aan in aanplantingen,
waar ze, alles vortrappende, doorheen trekken.
Hoewel ze in vroegero eeuwen in het Atjela'sche
rijk als lastdieren afgericht worden, zooale
thane nog in Voor-Indio, worden ze tegenwoordig in NederlAndio niet maar getemd, doch
some terwille van de slagtanden gevangen in
valkuilen of gejaagd met vuurwapens. Door
de uitbreiding der cultuur wordt hun woongebied moor en rimer heperkt.
OMA of HAROEKOE. Eiland in de Banda - zee,
ten Oosten van het eiland Ambon, een der Oeliasers (zie aldaar). Het ligt tusschen 128° 24'
30" en 128° 32' 0. L. en 3° 30' en 3° 35' Z.B.
en behoort tot de onderafdeeling Saparoea (afdeeling Amboina der residentie Amboina). Het eiland bestaat uit jong-vulkanisch gebergte, dat
een hoogte van 4-500 M. bereikt. De bevolking bestaat uit Christenen en Mohammedanen
en woont langs het strand in meerdere nogorijen,
waaronder Haroekoe, waar een hulpprediker
is gevestigd, een der voornaamste is. Aan het
strand staat hier op eon. klein voorgebergte de
rulne van het in. 1820 gebouwde fort NieuwZeelandia. Men vindt op het eiland veel kruidnagelen on kokospalmen, maar sagoe nioct van Ceram worden aangevoerd. De grootte is 138 K.M2 .
Nabij de Zuidkust zijn warme bronnen, die ijzer.
oxyde bevatten.
°MBA. of OERAMA. Een rivier, die ontspringt
in hot Jamoerraeer (zie JAMOER) en be0. de Etnabaai (Z.kust. W. Nieuw-Guinea) in zee valt.
OMBAI (STRAAT) of MALOEA (STRAAT)
tusschen de Aloreilanden en de N.W. kust van
Timor.
OMBI. Zie OBI-EILANDEN.
OMBILIN. Zie OEMBILIN.
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OMBILIN-MIJNEN. Zie KOLEN.
ONCOSPERMA FILAMENTOSA, BI. (= Areca Nibung Griff.). Fam. Palmen. taiboeng, Niboeng ( MAL. ), Liboeng (BATAV. MAL., ATJtili),
Handiwoeng, Liwoeng (soEND.). Hooge, sierlijke
palm met geveerde bladeren, die op vele plaatsen,
vooral in het W. van den Archipel, langs de kust
algemeen voorkomt. De planten groeien in groepen bijeen en zijn kenbaar aan den zwarton,
dichtgedoornden. stam. De dunne stammen zijn
buitengewoon sterk en duurzaam, en leveren
uitstekende palen voor huizenbouw in moerassigen bodem. Gespleten worden ze gebruikt als
latten in vloeren van inlandsche huizen. Het
palmist wordt gegeten; de bladeren hier en daar
als dakbedekking gebruikt en de vruchten vervangen nu en dan pinangnoten bij het sirihkauwen.
ONDAt. Zelfbesturend Iandschap in de onderafdeeling Poso der residentie Menado; maakt
deel nit van de landstreek Peso (zie aldaar).
ONDERDANEN (NEDERLANDSCHE). Ten
einde tegem.oet to komen aan de b, zwaren, verbonden aan vroegere regelingen, vcrsehenen in
1910 twee wetten (Ned. Stb. 1910 no. 55 en 56,
Ind. Svb. 1910 no. 296 en 297). Zij wijzigden
art. 12 der wet van 1892, in dier voege, dat
voortaan vreemdeling is al wie n , ch Nederlander
is naar die wet van 1892, nechNederlandsch o=i derdaan naar de nieuwe wet van 1910.
Zij verbonden
dit nieuwe onderdaanschap van 1 910 aan geboorte
(uit gevcstigde ouders) in Ned. Indio alleon, niet
weer aan geboorte in Suriname of Curacao (waar
immers de gekleurde bevolking en zelfs boschnegers en Indianan sinds 1 Juli 1893 see s Nederlanders zijn naar do wet van 1892). Zij rogelden op
practische wijze het to niet gaan on het horleven
van dit aparte Nederlandsch onderdaanschap.
„Nederlandsch onderdaan" is thans de collectieve naam voor alien, die tot het staatsverband van ons Koninkrijk behooren (46 millioen), die dan echter gesplitst worden in eon
categoric) A, de Nederlanders van 1892, en eon
categoric B, de overige onderdanen van 1 910.
Met de wet van 1 910 was evenwel sleohts de
eene helft van het work volbracht. Nu het onderdaanschap eenmaal vaststond, raoest in de
wetgeving worden aangegeven, welke rechten
en plichten dit onderdaanschap medebrengt.
Zulks is, behalve in losse bepalingen. — over
landraadsleden, erfpachters, enz. — mot name
geschied bij Ind. Stb. 1913,
no. 658, 1915 no.
2 99, 1 915 no. 641 en 642, 1 917 P°. 677 (hetwelk
rechterlijko ambten openstelt), eon regeling
van 1 918 welke het notariaat openstelt, de Indisohe militieregeling in I.. d. Stb. 1918, no.
70 en art. 133 van hot Reg. regl. (Volksraadwet, Ind. Stb. 1917,
no. 114). Do ambten van
landvoogd en raad van Indio zijn voor nietNederlanders nog gesloten.
Ten aanzien van onderdanen van Ind. zelfbesturende landschappen heeft men or de VG orkeur aan gegeven, het onderdaanschap van
sulks landschappen om to zetten in eon verhouding van „onderhoorigheid" aan hot landschap,
welke niet op een staatsverband, doch alleen op
een onderworpen zijn aan zelfbestuursmaatregolen van bestuur, rechtspraak, politic en regeling
wijst. De nude naam „zelfbestuursond.erdanon"
is arraede verdwenen, on door dien
„zelfbestuursonderhoorigen." vervangen. Zie over

hen mi. H. J. Spit, De Ind. zelfbest. landschappen, dies. 1911. Zie ook volgend art.
ONDERHOORIGEN. Mot het woord „zelfbestuursoLderhoorigen" tegenover „gouverneraentsonderhcorigen" geeft men de scheiding aan, die
gemaakt moot worden tusschen de twee groote
groepen van hen, die zich bevinden binnen een
zelfbesturend landschap. De zolfbestuursonderhoorigen (vroeger: zelfbestuursonderdanen)
zijn, behoudens uitzondoringon, onderworpen aan het bestuur, do (inheemsche) rechtspraak, de politic, de regeling, de belastingen,
de verplichte diensten enz. van het zelf besturend
landschap ; de gouvernementsonderhoorigen (vroeger : gouvernementsonderdanen, wat wel to onderscheiden is van Nederlandsche onderdanen)
daarentegen zijn onderworpen aan bestuur enz.
van het gouvernement zelf. De grenslijn tusschen beide groepen, voorheen getrokken in de
lange politieke contracten, is nu voor de zeer
talrijke landschappen met korte verklaring to
vinden in art. 14 der (nog niet werkende) zelfbestuursordonnantie in IA. Stb. 1914,
no. 24. Zie
ook ONDERDANEN aan het slot.
ONDERSCHEIDINGEN, ONDERSCHEIDINGSTEEKENS. In dit artikel wordt slechts gewag
gemaakt van onderscheidingen van Gouv.-wage
toegekend; verder to gaan zou to veel in bijzonderheden doen afdalen.
Een afzonderlijke ridderorde ter belooning
van hen, die zich voor Ned.-Indio verdienstelijk
xnaakten, zooals de Star of India voor BritschIndio, is voor do Ned. kolonien niet ingesteld ; de
Ned. ridderorden worden ook veer verdiensten
jegens Ned.-Indio toegekend.
Ook inlanders
kunnen in die orden
worden opgenomen.
Vreem.de ordeteekenen mogen zonder bijzonder
verlof der Koningin niet worden aangenomen
door Nederlanders of vreemdelingen, die in Ned.
staatsdienst zijn (art. 67 grondwet), nosh door
de ingezetenen van Ned.-Indio (art. 114 Rog.
regl.). Aan inlanders van aanzien of verdienstelijko aistersche vreemdelingen kan ter belooning
van bewezen diensten eon eoreteeken worden
toegekend van goud, zilver en brons, onderscheiden in vier klassen : de groote gouden ster, de

kleine gouden ster, de zilveren ster, on de bronzen ster.
Behalve de Miliaire Willemsorde zijn or nog
verscheidene on derscheidingsteeken en in gesteld
voor diensten bewezen in de krijgsbedrijven. in
Ned.-Indio.
Terwiji voor verschillende klassen van Europeesche ambtenaren eon officieel kostuum is
voorgeschreven,en ook voor verscheidene klassen
van inlandsche ambtenaren een dergelijkkostuum
van Gouv.wege bepaald is, hebben de laatstgenoemden in verscheidene gedeelten van Ned.Indie het recht ander° onderscheidingsteekenen,
aan hun rang verbonden , to voeren. Voor Java
vindt men daaromtrent de belangrijkste bepalingen in do reglementen vastgesteld bij Ind.Stb.
1820, no. 22 en 1824 no. 13. Hot voornaamsto
onderscheidingsteeken voor inl. ambtenaren is de

pajoeng (JAY.) of songsong (HooGJA.v.), het zonnescherm, dat door do daarop
in bet veld aangebrachte kleuren en strepon
of cirkels, Beret (JA.v.) don rang van den
ambtenaar aanduidt. Het gebruik van den pa.
joeng is zeer oud en naar men zegt aan
Chineezen ontleend; do zonneschermen van de
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grooten in de Vorstenlanden hebben als model
gestrekt voor die, welke in de Gouv. landen
officieel in gebruik zijn. Bovendien hebben tal
van inl. ambtenaren nog het recht om zich to
laten volgen door een naar den rang grooter of
kleiner getal personen, die sieraden en andere
voorwerpen dragon als insignien aan dien rang
verbonden.
Tot voor korten tijd was het bij de residenten en
assistant-residenten op Java en Madoera de
gewoonte, dat zij eveneens ambtspajoengs
voerden : een geheel vergulden voor de residenten en een half vergulden half witten voor de
assistant-residenten. Deze gewoonte raakte,
vooral bij de jongere ambtenaren, reeds in onbruik, tot dat de G. G. Van Heirtsz haar afschafte
in de zoogenaamde „pajoengcirculaire" (oiro.
10 G. S. 3 Nov. 1904, no. 4377).
Ook voor sommige Buitenbozittingen zijn van
Gouv. wege de onderscheidingsteekenen van inlandsbhe hoofden geregeld.
ONDERWIJS.In de geschiedenis van het Indisoh
onderwijs zal de periods, waarin het zich thans bevindt,duideNkafgeteekend blijven als een tijdvak
van kentering, welks aanvang omstreeks het jaar
1906, dus ongeveer gelijktijdig met de „ontwaking
van Lathe" valt. In het onderwijsorganisme, zooals het zich thane begint af to teekenen, is deze
overgang herkenbaar aan twee hoofdelementen.
Aan den eeneii kant een vrij wel geleidelijk ontstaan
complex van onderwijsinrichtingen, die haar bestaan in de eerste plaats aan de behoeften der
Europeesche bevolking danken on waarvan de
ontwikkeling in zekeren zin tot voorloopige rust is
gekomen. En daarnaast godeeltolijk ook daarmede vergrooid — de voor het meerendeel nog
jonge aanplant van instellingen, die, bij krachtige
uitbreiding en waar noodig, verbetering, er toe
zullen kunnen leiden dat ook het onderwijs voor
Inlanders en daarmee gelijkgestelden aan redelijke eischen zal voldoen. Op deze to verwachten
expansie is dit onderwijs van meet af aan ingericht.
for illustratie van het vorenstaande volgen
thane eenige cijfers. Het aantal lager onderwijs
genietende Inlandsche kinderen bedroeg in 1900:
128.390, op ulto. 1917: ruim 745.000. Dit laatste
getal kan bij benadering op 12 % van het aantal
Inlandsche kinderen van schoolgaanden leeNd
gesteld worden. Voor 1 900 bedroegen de uitgaven
voor onderwijs ten naastenbij f 4.150.000; in 1 917
/21.830.000.
Er bestaan geen onderwijsinrichtingen, die
uitsluitend voor Europeanen toegankelijk zijn.
Daarentegen is wel eon aantal scholen uitsluitend of hoofdzakelijk voor Inlandsche en
(of) daarmede gelijkgestelde leerlingen bestemd.
Ilooger onderwijs, in den zin, zooals dat
in Nederland opgevat wordt, is in Indio nog niet
verkrijgbaar. Wel wordt aan op zichzelf staan.de
instellingen o. m. rechtskundig en medisch onderwijs verstrekt, dat stellig niet behoeft onder
to doen voor de behandeling van de overeenkomstige studievakken aan wat men in andere Oostersche landen vaak als „universiteiten" ken.merkt, doch deze instellingen worden bescheidenlijk vakscholen genoemd.
OPENBA AR ONDER WIJS.

I. Lager onderwijs met Nederlandsch als voertaal.
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Europeesche lagere scholen. De vakken van
lager onderwijs zijn met geringe afwijking, dezelfde als in Nederland. Het programma onderscheidt tusschen twee groepen van vakken,
nl.: 1. Vakken van gewoon lager onderwija en
2. Vakken van timer uitgebreid lager onderwijs.
De leertijd is zeven jaar. Aan sommige
scholen is bovendien een voorklasse verbonden voor kinderen — voornamelijk niet-Europeesche —, die nog niet genoeg met het
Nederlandsch vertrouwd zijn om het onderwijs
in do laagste klasse to kunnen volgen.
De scholen zijn onderscheiden in gemengde
on meisjesscholen. Doze laatste werden eerst
Da 1877 opgericht.
Hollandsche- Inlandsche scholen en z. g. n. speciale scholen. De vroegere Inlandsche late klasse
scholen werden in 1 914 gereorganiseerd met
het doel, het pail van het onderwijs vooral in
het Nederlandsch, zoodanig te verhoogen, dat
de school — thans Hollandsoh-In.dische scholen
geheeten — ongeveer het niveau der Europ.
lagere school (zonder Fransch) zou bereiken
on aansluiten bij de inrichtingen voor M.U.L.O.
Reeds voor deze reorganisatie bestonden eenige „speciale scholen", ter voorziening in de behoefte aan Hollandsch onderwijs voor bepaalde
groepen van Inlanders. Tot deze groep behooren
o.a. de reeds in 1867 opgerichte Depoksche school,
de Anabon.sche burgerschool, de Saparoeasche
school en een aantal scholen in de Minahasa.
Voorts scholen voor aanzienlijke onderdanen van
Inl. Zelfbesturen. ( O.kust van Sumatra en to
mbas) en, op verschillende groote gareizoensplaatsen, scholen voor kinderen van mindere Inl.
militairen of gowezen militairen uit het 0. van
den Archipel afkomstig en den Christel. godsd.
belijdende.
Behalve 14 speciale scholen waren er op '1
Januari 1 918 in geheel Indio 116 HollandschInlandsche scholen (het aantal Inlandsche scholen
der lste klasse bedroeg in 1900, 1905 en 1910
repectievelijk 27, 49 en 68). Met de oprichting
van nieuwe scholen wordt geregeld voortgegaan,
naarmate daarvoor Europeesche leerkrachten
beschikbaar komen.
Aan de Hollandsch-Inlandsche scholen wordt
onderwijs gegeven in ongeveer dezelfde vakken
als aan de Europeesche niet-eerste lagere scholen
(dus zonder Fransch) en bovendien in de landstaal en het Maleisch.
Hollandsch- Chineesche scholen. Hoewel na de
vooral sedert den Russisch-Japanschen oorlog
ontstane, opleving van het Chin. nationaliteitsgevoel de Chineezen in India zelf onderwijsinrichtingen begonnen op to richten, belette dit
niet, dat door hen eon dankbaar gebruik gemaakt- ward van de door het Gouvernement
voor hen opgerichte scholen.
Zoo kwaraen in 1908 de °erste Hollandsch-Chineesche scholen tot stand, waarvan, de inrichting
nagenoeg geheel overeenkomt met die der
Europeesche lagere scholen. Het aantal van die
scholen (alle met een voorklasse) was op ultimo
1917 aangegroeid tot 31 met 6717 leerlingen.
Daaronder bevonden zich 35 kinderen van Europeanen en 96 van Inlanders.
II. Tiliddelbaar en ander onderwijs, onmiddellijk
of middellljk aansluitend bij het lager onderwijs
met Nederlandsch als voertaal.
Algemeen, vormend middelbaar onderwijs. Ge-
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lijk het Europeesch lager onderwijs is ook het
algemeen vormend middelbaar onderwijs geheel
ingericht naar do behoeften der Europea nen, in het
bijzonder van hen, die niet blij vend in Indie gevestigd zijn. Voors ellen tot verrndeIing in dozen
zijta reeds eanbangig gern'a,kt. Yen vied:. Hoogore Burgersehelen me;:. 5-j. to Batavia
(vroeger afd. A. van. Let (yrnnesiurn Willem
III) e Bandoeng, (2), te..';enia,rang on to S... , erabaj:, en eon 'Let 3-j. cerses te avia.
Do vakken der I.I. B .S. met 5-jarigen cursus
zijn dezelide als die, genoemd in art 17 der Wet
op het middelbaar onderwijs (Ned. Stb. 1863, no.
50). Art. 16 Bier wet is evenwel niet geheel nagevolgd bij de omsehrijving van de leerstof der
3-jarige H. B. S.
Tot de scholen hebben, zonder onderscheid van
landaard of sekse, alien toogang, die aan eon toelatingsexamen hebben voldaan.
Bezochten in 1905, 1910 en 1915 achtereenvolgoos 699, 1029 en 999 leerlingen de .hoogore burgerscholen, in 1917 was dat
reeds gestegee. t:_et 1567. Daaronder ware-, 437
meisjos. Hot aantal Inlandsche on Ohinoesohe
leerlingen steeg van ult. 1905 tot ult. 1917 van
resp. 36 en 15 tot resp. 78 (waaronder 4 moisjes)
en 145 (waaronder 8 meisjos).
onderw ijs
Voortgezet en uitgebreid lager
(M. U. L. 0.) Hot open.baar M. U. L. 0. dagteekent in Indii3 van 1903, toot. aan 2 Europeesche
eerste lagere scholen (dus scholen met Fransch)
2-jarige oursussen voor dat onderwijs werden vorbonden. In 1910 word het leerplan met eon derde
leerjaar uitgebreid on eon uniform eindexamen
voor deze cursussen ingesteld.
VOor de reorganisatie van 1914 was hot aantal
M. U. L. 0.-cursussen tot 10 gestegen. Eind
1917 waren er 14 M. U. L. 0.-scholen, waarvan
4 in de Buitenbezittingen, nl. to Padang, Medan,
Makassar en Tondano. Do 10 scholen cp Java
zijn gevestigd to Batavia, Buite -nzorg, Ban doeng, Semarang, Djokjakarta, Soerakarta,, Madioen, Soerabaja, Malang en Ma6lang:
Het M. U. L. 0.-program omvat do velgen-

.
geest geregold ftls voor de Hoogere Burgerscholen.
De Cultuurschool. In haar • tegenwoordigen
vorm bestaat doze to Sookaboemi gelegen inrichting, die opleiding geeft voor de lager() . betrokkingen bij den bosch- en land bouw, sedert 1912.
In 1914 word zij van Buitenzorg overgebracht
naar het hooger gelegen Soekaboemi.
rochtniet
B. Vakenderwijs,
streeks aanslnitend bij het gewoon lager onderwijs.
- undigen
De 0 pi eidingsschool voor, ul. rechts k
(Recht.9aekool) to Ba".avia, oprericht in 1Cj09,
vrrdeeld in twee afd., ee7 v,7,-;rbeieidende on
eon rechtsku,Hclige, elk van 3 j. Het voorbeangeveer overeen. met
reidend enderwijs

Muloaenderwijs. De in de 2de af'. verwerkte
leerEcarf is Diet veel rnir der uitgeirreid dan
hetgeon in Nederland voor het dectoraal examen
in de rechten. vereiseht werdt.
Doze school word in
De Bestuursschool.
1914 to Batavia opgericht met eon tweelodig
doll: a. opleiding voor do betrekking van hulpgezaghebber bij het Binnonlandsch Bestuur; b.
hoogero vorming van reeds in dienst zijnde Inlandsche ambtenaren bij het Binnenlandsch
Bestuur op Java en Madoera, inzonderheid om
hen voor 'hurl taak in hoogore rangers verdor to
bekwamen. Zoo noodig kunnen ook Inlandsche
ambtenaren bij andere dionsttakken tot do
school toegela,..en. worden.
Hot onderwijs wordt voor beide categorieen
van leerlingen in eon 2-jarigen leergang gegeven
en is zooveel mogelijk ingericht naar de behoeften
der practijk. Hot onderwijs omvat voor de aanstaand.e hulpgezaghebbers zeven vakken, t. w.
Maleisch, Indisch slants- straf- erg burgerlijk
recht, burgerlijke- on wate•bouwkunde, land- en
volkenkunde, en gesehiedenie, gezondheidsleer on
zieken be han Jelin. g.
Ann de Inlandsche ambtenarcn wordt, zooveel mogelijk in den vorm van elkander afwisse
bende reeksen van voordrachten en praetische
oefeningen, enderrieht gegeven in. Nederlandsch,
Engelsch, eenige onderdeolen van het staats-, ad-

de vakken : Nederlandsch, Franseli, R -, geisch,
Duitsch, Rek.onon en Wiskundo, Natuurkennis
(Plant-, Dier- ere Natuurkundo), Ge,schied.onis,
Aardrijkskunde en Teekonen.
Voor toelating tot de scholen wordt goon
onderscheid van iandaard of sokse gemaakt.
III. Technisch en Vakonderwiis.

benevens gozondlleidsleer'en ziekenbehandoling.
Ore voor opleirling tot hulpgez.9.ghebber in
aenmerking t) korner), wordt vereischt het bezit

A.Technisoh on vakon'derwijs,
rechtatreeks aansluitencl bij hot
gewoon onderwij s.
Technische scholen. Doze scholen goven in
eon leergang van 4 jaren opleiding tot bouwkundige (ook waterbouwkuudige) en werktuigkundige, terwijl aan de school to Batavia bovendien eon leergang voor mijnbouwIrumdige verbonden is. De Koningin Wilhelminaschool to
Batavia is de oudste. Zij word opgericht in 1906.
Do Prins-Hendriksehool aldaar heeft eon zeevaartkundigea curses; de Koningin-Ernmasehool
to Soerabaja leidt op tot bouwkundigen en mac.hinisten ; de in 1917 te Djokjakari:n opgerichte
technische school leidt voorloopig alleen tot
bouwkundigeu op. Het onderwijs is theoretisch
en practise h.
Tot de scholen worden, zonder onderscheid
van landaard, alleen mannelijke leerlingen taegelaten. Do toelatingsexamens zijn in denzelfden

van het einddiploma eener IL B S. met 5-jarigen
eursus of van eon getnigschrift, dat eon on goveer gelijke mats van kennis en ontwikkeling
waarborgte
Opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren.
Her duel dt zer scholen is zonen van Inlandsche
hoofden en van andore aanzienlijke Inlanders op
to leiden voor aml:relijke betrokkingen, in het
bijzonder bij den bestuursdienst.
Java. In haar uitgebreidsten vorm worden de
opleidingsscholen, ten getale van 6, alleen aangetroffen op Java, nl. to ■qrang, Bandc, eng,
Madioen, B'itar en Probolin gr. Zij bestaen uit 3 ,'fd.: de voorbereidende, de eerste
en de tweeds resp. 2, 3 en 4 jaerklaseen
tellende. Het on.Cierwijs in de eerste afd. draagt
eenigszins het liPtrakLer van M. U. L. 0.; let
eigenlijke vakonderrioht begint in de 2de afd.
waar o.a. eenvoudig rechtskundig onderwijs
wordt gegeven. De gediplomeerden zijn dadelij)1

minietradef- on strafrecht on van de staathuishoudkunde, landbouwkunde, constructie van
gebouwen en waterwerken en aanlog van wegen,
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benoembaar tot candidaat-Inlandsoh ambtenaar
op f 50 's maands.
Buitenbezittingen. De instellin gen tot opleiding _ van Inl. ambtenaren in de Buitenbezittingen staan niet op even hoog peil als die op
Java. De Tondanosche Hoofdenschool (1879)
word onlangs in een Mulo-school veranclerd ;
to Makassar bestaat een opleidingsschool voor
Inl. ambtenaren (1 910); besloten is, to Fort de
Koch een opleidingssohool van het Java-type
op te richten.
Scholen tot opleiding van Indische artsen. Men
heeft twee medisohe scholen, de school tot opleiding van Inl. artsen (S. T. 0. V. I. A.) te Batavia, en de Ned. Ind. artsen school (N. I. A. S.)
to Soerabaja. De eerste is voort gekomen uit
de „Dokter-Djawa-school." Men heeft er een
voorbereidende afdeeling j ) en een vakafdeeling (6 j.), verbonden door een special° propaedeuse (1 j.). Het diploma pea rechts4reeks
toegang tot het theoretisoh artsexamen in Nederland, en bevoegdheid tot aanstelling als Inl.
arts in Gouvernementsdienst. De oprichting van
eon tweede artsenschool to Soerabaja bood o.a.
gelegenheid om de studio voor inl. arts ook
voor Chin. on Europ. en voor vrouwen open
to stollen.
Voor toelating tot de voorbereidende afd. komen in aanmerking jongelieden zonder ondersoheid van, landaard of sekse, die de 6de of
7de klasse eener Europ. lager° school hebben
doorloopen, door bet schoolhoofd geschikt goacht worden voor verdere studio en geslaagd
sijn in het toelatingaex., dat over Nederlandsch
en rekenen loopt.
De Middelbare Landbouwschool, to Buitenzorg,
dagteekent van 1913; heeft, behalve hair algemeene bestemming als vakschool voor de vormieg van land- on bosohbouwkuedigen, in het
bijzonder ten doel de opleidieg van Inl. jongelieden to (adsp.) Inl. landbouwlecraar, (leerling) Inl. ambt. bij het Volkscredictwezen en
(leerling) adj. houtvester bij het Bosohwezen.
De vakstudie is 3 jarig en sluit o.a. aan bij
het M. U. L. 0.; voorloopig heeft de school een
voorbercidenden oursus, sansluitend bij de 7de
kl. der Europ. lagers soholen. Hoewel ook voor
Europ. en Vr. Oosterl. toegankelijk, wordt do
school tot dnsver alleen door Inl. jongelieden
bezooht.
De Nederl. Ind. Veeartsenschool, to Buitenzorg, bestaat in haar tegenwoordigen vorro sedert j 914; zij leidt in een 4-j, cursus op tot
Ind. vecarts, en is behalve voor ook voor
andere lanciaarden toegankelijk, Voor toelating
golden (1 ,,zolfde eischen als voor de Middelb.
La, d b.)uwsehool.
Inrichtingen voor handelsonderwijs. De vroeger
Rail d Koningin Wilhelmir aschool verbonden
handelssehool maakt thane deal nit van de PrinsHendrikschool to Batavia; zij telt 2 klassen,
In Soerabaja bestaat sedert 1914 een handelsoursus op eenvoudiger voet ingericht dan die
to Batavia. Eischen van toelating voor beide
inrichtin gen (zonder onderscheid van landaard)
zijn : b 'zit einddiploma H. B. S. met 5-j. oursus
of Mulosehool met Fransch, of bewijs van over.
gang tot 4de kl. H. B. S. mot 5-j. oursus.
Cursus voor de Zeevaartkunde, werd in 1909
verbonden aan de Konin gin Wilhelminasohool,•
maar maakt sedert 1 911 deal uit van de Prins-
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Hendrikschool. De cursus is 2-jarig; eischen-van
toelating dezelfde als voor de handelssohool,
maar de candidaat moot voldoende cijfers voor
wiskunde b( haald bebben..

IV. Inlandsch lager onderwljs.
V66r de reorganisatie van 1893 waren er in
geheol India 504 Inlandsche lager° scholen. Ret
aantal 2de klasse scholen bedroeg in 1900, 1905
en 1910 reap. 756, 938 en 953. In 1906 werd besloten het aantal dozer scholen op Java on Madoera belangrijk nit to breiden. Over eenige Jaren
zal zoodoende het aantal.scholen (volledige of
vervolgeoholen) op Java en Madoera omstreeks
1700 bedragen. [Eind 1917 was dat aantal reeds
gestegen tot 1481 (991 op Java en. Madoera)].
Verscheidene grootere plaatsen hebben natuurli.jk meer dan eon school, Batavia by. 9. Het
leerplan der 2de klasse scholen is min of meer
rekbaar. Afgescheiden nog van den invloed van
het aantal klassen (4 of 5) op den omvang van
het onderwijs, is er een vrij belangrijk verschil
tusschen de soholen, waar het Soendaasch, Ja
vaansch of Madoereesch- en die waar het (Riouw)
Maleisch als voertaal gebruikt wordt. H t laatste geschiedt ook in streken, waar de landstaal
niet of sloohts gedeeltelijk voor het onderwijs
bruikbpar is. Op eerstgenoemde scholen wordt,
behalve in de landstaal, ook in het Maleisch
onderwijs gogeven. Bij het onderwijs in die talon
worden, naar gelang van de behoefte, de eigen
of de Latijnsche karakters of beide geleerd.
Voorts vindt men op de leerplannen de vier
hoofdregels van het rekenen, ook met gewone
en tiendeelige breuken, zoomede oppervlakteen inhoudsmaten, teekenen, aardrijkskunde en.
(voornamelijk op de 5-klassige scholen) natuurken.nis, w. o. eenvoudige behandeling van het
menschelijk lichaam.
Voor de toelating golden, behoudens leeftijdsgrenzen (7-17 jt,ar) en de noodige beperkingen
tot afwering van ziekten, geen bijzondere vereisohten; met name is geen sohifting voorgeschreven van kinderen, die voor de 2e klasse scholen
en voor de volksscbool in aanmerking komen.
Volksscholen. Het hoofdbeginsel van de in
1907 onder G. G. van Heutsz tot stand gekomen organisatie van het Inlandsch volksonderwijs („clesa"- of ri gemeente"-onderwijs) is, dat
de volksscholen worden opgericht en grootendeels
(ook door de heffing van een matig schoolgeld)
bekosl. igd door de plaatselijke gemeenschappen.
Overeenkomstig het beginsel, dat het yolksonderwijs zoo eenvoudig mogelijk moet worden
gehouden, bestaan de echelon uit slechts 3 klasson. Is er niet meer dan eon leerkracht aan de
school verbonden, dan wordt bet zgn. stelsel van
schoolsplitsing toegepast, d. w. z. 's morgens
van 7 1/2 tot 10 uur wordt aan do eerste klasse
en van 1011, tot 1 aan do tweede en derde klasse
(e.fwisselond mondelin.g en schriftelijk) les gogeven.
Do schoolgebouwen on het meubilair worden
door de bevolking zelve vervaardigd, waartoe
kosteloos hout nit 's Lands bossehee verstrokt
wordt. Nadat in 1 907 de eerste volksscholen
ten getale van 122 op Java en Madoera waren
opgericht, steeg dit aantal snel tot 4185 op eind
1917. Bovendien bestonden in de Buitenbezittingen 945 scholen. Een aanzienlijke versnelling
van het tempo van uitbreiding ligt in de bedoeling. To dien einde zal, waar zuiks met het
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oog op den welvaartstoestand van de desa's noodig mocht zijn, een grooter aandeel in de kosten
ten laste van de algomeene middelen genomen
worden. Het streven is het aantal scholen zoo
snel mogelijk op to voeren tot 30.000. Het aantal
leerlingen bedroeg eind 1917 op alle scholen
354.789.
Onderwijs wordt gegeven in lezen en schrijven
van de landstaal met eigen en Latijnsche karak•
tors en in rekenen met heele getallen tot 1000
en met tiendeelige breuken tot 2 decimalen, terwijl voorts aan de leerlingen op elem.entaire wijze
de dagelijks voor hen waarneembare feiton en
verschijnselen in de natuur worden verklaard
(boeka akal).

V. Inlandseh Landbouw- en Ambachtsonderwijs.
Land bouwonderwijs (vergelijkook het
art. LANDBOUW DER INLANDSOHE BEVOLKING).
Naar gelang van hun card on bestemming
kunnen de verschillende bestaande onderwijsinstellingen onderscheiden worden in : a. eigenlijke landbouwscholen; b. eenvoudige landbouwcursussen aan desascholen en c. cursussen voor
volwassenen.
Landbouwacholen. De eerste landbouwschool
word in 1912 to Soreang in de Preanger
Regentschappen opgericht on spoedig door anJere gevolgd, zoowel op Java on Madoora, als op
do Buitonbezittingen. Naar den opzot en het
beheer zijn doze echelon te onderscheiden in
echelon, die gelled door het Gouvernement bo
kostigd worden en scholen, die hoofdzakelijk
door bijdragen van de belanghebbende bevolking
in stand worden gehouden, terwijl do Regeering
alleen steun verleent bij de oprichting, en de
onderwijskraeht kosteloos beschikbaar stolt.
Daarnevens bestaan scholen, die voor rekening
van Inlandsche zelfbesturen (Soerakarta en Atjeh)
on ander° Inlandsche rechtsgemeenscliappen (de
marga in Palembang bijv.) zijn opgericht. Hot
aantal scholen bedroeg eind 1 916 20 (w. o. de
twee Gouvernementsseholen to Wonosobo on
Poerwor6d jo ).
Landbouwcursussen aan desascholen. In den
allerlaatsten tijd is men begonnen een proof te
nemen met hot geven van zeer elem.entair onderwijs in de allereerste beginselen van den landbouw aan leerlingen van de hoogste kiasse der
d.esa-scholen..
Curstmen voor volwassenen. Op verschillende
plaatsen worden door de landbouwkundige
ambtenaren van het departeraen.t van Landbouw, Nijverheid en Handel cursussen in den
landbouw voor volwassenen, landbouwers en
ander° personen, gegeven on voordrachten,
lezingen en besprekingen gehouden. Zoo bestaan
cursussen in theocultuur op drie plaatsen in
do Preanger-Regentschappen, een cursus in de
beginselen van landbouw-economie in Djokjakarta en twee cursussen in Atjeh voor yolkssehoo/onderwijzers.
Ambachtsonderwijs. Ambachtsscholen be,,tai, to Batavia, Semarang on Soerabaja.*)
Onderwijs wordt gegeven in timmeren, metselen, smeden, ketelmaken, wagon maken, hoofemed en, bankwerken, machinale metaalbewer*) Nieuwo dergelijke scholen zijn of zullen
word en opgericht te Djokjakarta, Tasikraalaja,
Kediri on Makasser.

king, meubelmaken, rotanbewerking, verven en
koper- en blikslaan. De leerlingen worden in
twee groepen verdeeld voor houtbewerking en
voor ijzerbewerking. De cursus duurt drie jaar.
Voertaal bij het onderwijs is hot Maloisch.
Toegelaten kunnen worden jongelieden van
13-17 jarigen leeftijd, die een 2e klasse school
met vrucht hebben doorloopen.

VI. Oplelding van onderwljzend personeel en
examens tot verkrijging van onderwijsbevoegdheden.
De eenige in Indio bestaande gelegenheid tot
opleiding van Europ. on.derwijzers zijn de normaalcursus to Batavia on de n.ormaalscholen.
to Batavia, Semarang on Soerabaja. In 1915
is eon p:oef genomen met de opleiding van Ind.
jongelieden behoorendo tot de Europ. on met
hen gelijkgestelden, aan. de Rijks- en bijzon.dere
kweekscholen in Nederland. Voor opleiding van
In.l. personeel heeft men de Hoogere Kweekschool
to Poorworedj2, en de Kweekscholen your Inl.
onderwijzers to Bandoeng, Djokjakarta, Probolinggo, Oen garan, Fort de Kock, Amboina en
Makasser, Normaaleursussen. on Normaalscholen op eon aantal plaatsen, een kweekschool
on 2 normaalscholen voor de opleiding van Inl.
onderwijzeressen; voor Chin. personeel eon Holl.Chin. Kweekschool to Poerworedjo.
Voor examens, uitzending van personeel uit
Nederland, en bezoldigingen, zie de groote
Encycl. va -9. Ncd.-India.
Ongerekend de desascholen met 6074 leerkrachten, bestond hot geheele onderwijzond on
inspeeteerend personeel in dionst van den Lande
eind 1 917 nit 8575 leerkrachten (w.o. 6560
Inlanders) on 181 inspecteerende ambtenaren
o. 144 Inlanders, m.eerendeels scboolopzioners bij do desascholen).
BLIZONDER ONDERWIJS.
Toezicht. Het particulier onderwijs
gesubsidieerd of niet — is onderworpen aan het toezicht
der overheid met hare daarvoor aangewezen organen (directeur van Onderwijs en Eeredienst, inspecteurs en plaatselijke schoolcommissies). Daarnaast bestaat sedert 1 911 (Ind. Stb. 1911,
no. 40)
ten behoove van kerkelijke organisaties en rechtspersoonlijkheid bezitten.de vereenigingen, die
gesubsidieerde Inlandsche scholen onderhouden,
de gelegenheid om. subsidie to ontvangen voor
het door of vanwege haar op die seholen uitgeoefend toezicht.
Voor de verschillende subsidieregelingen, on
voor de vermeldig van eenige particuliere ondorwikinr ehtingon, die buiten de algemeene
subsidieregeling om steun uiL 's Lards kas
ontvangen, zie de groote Encycl. van Ned.Indio.
Het aantal particuliere Europeesche scholen
bedroeg eind 1 917 47 met eon totaal aantal leerlingen van 8140 (waaronder 540 kinderen. van
Inlanders en 1118 Chineezen); 31 dier scholen, ontvingen subsidie tot eon gezamenlijk bedrag van
j 585 808.
Hollandsch-Inlandsche scholen. Het aantal particuliere Hollandsch-Inlandsche scholen was eind
1917 54, waarvan 25 subsidie genoten met een
totaal van 4627 leerlingen. Odder daze scholen
zijn begrepen die, welke uitsluitend voor meisjes
bestemd zijn.

ONDERWIJS---ONDERWIJS (MILITAIR).
Hoogere Burgerecholen.

Van de subsidie-

regeling wordt slechts profijt getrokken door
vier hoogere burgerscholen voor meisjes, nl.
drie te Batavia (waarvan. 2 Roomsch-Katholieke - kloosterscholen) en eon te Soerabaja. Het
aantal leerlingen dier inrichtingen, die alle uit
drie leerjaren bestaan, bedroeg eind . 1 917 243,
alien Europeesche meisjes.
Meer uitgebreid lager onderwijs.
Het • aantal
partiouliere cursussen bedroeg eind 1917 drie
met 136 leerlingen (waaronder 4 Ohineezen en
7 Inlanders); de . meesten dezer leerlingen waren meisjes.
Technisch en vakonderwijs. Er bestaat slechts
een partiouliere inrichting voor technisch onderwijs, aansluitend bij het Europeesch lager onderwijs, t.w. de Semarangeche ambachtsschool,
die in een. 3-jarigen cursus jongelieden opleidt
tot bouwkundigen en werktuigkundigen. De
inrichting geniet een vaste jaarlijksche subsidie
van f 12.000 en telde eind 1 917 117 leerlingen,
alien Europeanen.
Inlandsch lager onderwijs.
Eind 1 917 bedroeg het aantal particuliere Inlandscho lagere
scholen. 2516 met ongeveer 133.000 leerlingen.
75 % van het geheele aantal soholen bestond
uit zendin.gsscholen, waarvan verreweg het grootste gedeelte (91 %) in de Buitenbezittingen..
Aan subsidii5s ward in gen.oemd jaar voor
daze scholen uitgegeven een. bedrag van rond
f 656.000.
Voor particulier Cihineesch onderwijs zie CHINEEZEN; voor opleiding van onderwijzers, uitzending van onderwijzers, on rechtstoestand van
den bijzonderen onderwijzer, zio do groote Encyclopaedia van Ned.-Indic.
Meisjesonderwijs. Het onderwijs aan Inlandscho
meisjes is tot dusver geheel aan het particulier initiatief overgelaten.. Ook op dit gebied is het de Zendin g ge weest, die het eerst het belang van afzonderlij k onderwijs voor het Inlandsche naeisje heeft ingeZion. De door het Nederlandsch Zendelinggenootschap to Tomohon onderhouden kost- en dagschool voor dochters van Inlandscho hoofden
en ander° aanzienlijke Inlanders in de Minahasa, opgericht in 1881, is de oudste inrichting
van dien card. Eerst veal later begon het particulier initiatief ook zijn krachten to wijden aan
het meisjes-onderwijs op Java. Een krachtigen
stoot daartoe gaf de verschijning van het
book : „Door Duisternis tot Licht", bevattende
gedachten en ideeen van de hoog begaafde
Japarasche regentsdochter Radon Adj6ng Kartini over de geestelijke on maatschappelijke opheffing van het Javaansche yolk on de taak, die
daarbij voor de vrouw weggelegd is. Dit bock
wekte in ruimen kring, zoowel in Nederland als
in Indio, belangstelling voor de opvoeding van
het Inlandsche meisje, waarvan het gevolg was
de oprichting van verschillende naar de schrijfster genoerade vereenigingen, die zich voornamelijk ten doel stollen meisjes uit de hoogere
en moor verlichte standen der Inlandscho bevolking door het verschaffen van daartoe geeigend onderwijs met Nederlandsch als voertaal,
op to voeden tot beschaafde vrouwen on moeders.
Do eerste der tot dat doel opgerichte „Kartinischolon" verrees in 1913 to Semarang (een Christelijko school voor Inlandsche meisjes uit den
Javaanschen adelstand was reeds vroeger to
Djokjakarta opgericht) en word spoedig door
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meerdere gevolgd, terwij1 ook van Christelijke
zijde dergelijke Hollandsch-Inlandsohe meisjesscholen op verschillende plaatsen in het leven
werden. geroepen. (Sinds Juli 1918 heeft de
Buitenzorgsche Kartinischool bij Naar dagschool
voor Inl. meisjes een internaat geopend.) Het
aantal dier soholen bedraagt thane negen met
864 leerlingen. Daze scholen worden gesubsidieerd op den voet van de regaling voor Hollandsch-Inlandsche scholen.

ONDERWIJS (MILITAIR).A.LA NDMACHT.
Men onderscheidt het onderwijs bij de korpsen
en de kaderopleiding, beide in India, en de opleiding tot officier en de hoogere vorming van
den officier, welke thans in Nederland plaats
vinden.
Het militair onderwijs in Ned.-Indio is geregeld bij het Kon, besluit in Ind. Stb. 1894,
no. 143 en omvat: het onderwijs op de milltaire school to Me4ster Cornelis, op de kaderscholen der infanterie, van het regiment cavalerie, van de artillerie en van het korps genietroepen en op de korpsscholen.
Korpsscholen bestaan eon bij elk der infanteriekorpsen en onderdeelen daarvan, ter
sterkte van meer dan een compagnie (sedert
1857-58), eon bij de eskadrons cavalerie to
Salatiga, eon bij de bereden-artillerie to Tjimahi, een bij de vesting-artillerie te Batavia
en ee,n bij het korps genietroepen to Tjimahi.
Bij het korps genietroepen bestaat een opleiding
geniesoldoat le ki. -telegrafist en
-rad iot elegrafist.
Kaderopleiding. Kaderscholen zijn govestigd:
voor de infanterie to Tjimahi en to Mag6lang,
voor de cavalerie to Salatiga, voor de artillerie
to Tjimahi on to Batavia, terwiji de kaderschool
bij de genietroepen een onderdeel van het corps
vormt.
Met betrekking tot kaderopleiding dienen
nog to worden genoemd : a. de cursus voor opleiding van jongelieden van Europeesche afkomst tot leerling-opnemer en leerling-teekenaar
bij den Topograptischen Dienst; b. de cursus
tot opleiding voor de betrekking van onderofficier-kwartiermeester, beide to Tjimahi. en c.
de hoefsmidschool te Salatiga.
Opleiding tot officier van het NederlandschIndische leger geschiedt, volgens de „Wet tot
regaling van het Militair Onderwijs bij de
Landmacht", vastgesteld 21 Juli 1890 (Ned.
Stb. no. 126), in Nederland on wel :
a. voor de infanterie, de cavalerie, de artillerie
en de genie aan de Koninklijko Militaire Academie to Breda; en b. voor de infanterie on de
administratie aan den Hoofdcursus to Kampen.
Voorbereidend onderwijs wordt gegeven :
a. voor toelating tot de Militaire Academie aan
de cadettenschool te Alkmaar; b. voor toelating
tot den Hoofdcursus aan de cursussen bij het
wapen der infanterie in Nederland, zooraede,
aan de Militaire school to Meester-Cornelis.
Opleiding van Inlanders tot of ficier. Bij de wet
van 7 Juli 1913 (Ind. Stb. no. 652) zijn de
artikelen 15 en 25 van de wet op het militair
onderwijs in dier voege gewijzigd, dat ook voor
jongelieden van Inlandschen en daarmede
gelijkgestelden landaard,die Nederlandsche onderdanen zijn, de mogelijkheid is geopend om,
onder dezelfde voorwaarden als jongelieden
van Europeesche afkomst, te worden toege-
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laten tot de Kon. Mil . Academie en de Cadettenschool.
Van 1907 tot 1914 werden in India Inlanders
opgeleid tot Inl. Zen luitenant der infaiitorio.
Bij Gouy, beeluit van 10 1907 no. 36 w-. rde.
vast gesteld : A. Eon voorloopige regaling betreffende het instituut der Inl. officieren bij de
land macht in Nederlandsch-India en B. Eon
voorloopige regaling betreffende den cursus tot
opleiding van Inlandsche officieren bij de
land macht in Ned. Indio.
Ter vorvanging van vroegere regelingen word
in 1915 vastgesteld eon „Regeling betreffende
de in Nederlandsch-Indict opgeleide Inlandsche
officieren van de landmacht".
Cureu88en Inlandsche talen voor Officieren.
Ingev(lge Gouv. besluit van 2 April 1913 no. 29,
(Btjblad no. 7801, aangevuld bij Bijblad no. 8358
en bij Gouv. best. 21 Aug. 1916 no. 49), zijn
to Batavia twee jaarcursussen geopend, eon voor
de Javaansche- en een voor de Soendaneesche
tad. Tot het volgen van elk dier cursussen worden jaarlijks door den Legercommandant 10
subalterns officieren e an ge wezen
Hoogere militaire vorming van den Officier.
De to 's Gravehage gevestigde Hoogere
Krijgsschool is volgens de thane geldende regeling bestemd tot vorming van officieren, ook
van het Indiache leger, a. in algemeen krijgskundige richting, alsmede voor de hoogere troepenleiding voor den dienst bij den Generalen Staf;
b. voor den intendancedienst.
De officieren, leerlingen van den intendancecursus werden in Nederland gedetacheerd bij
de Landbouwhoogeschocl to Wageningen, de
Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel
to Enschede en hot Centraal Magazijn van militaire kleeding on uitrusting to Amsterdam en,
na terugkeer in Indio, als regel bij de intendance.
B. ZEEMACHT. Voor onderwijsinrichtingen
ton behoove der zeemacht: zie ZEEMAOHT.
ONIN. Landsohap in Nieuw-Guinea, gelegen op
het Wnlijk godeelte van hot sehiereiland waarop
Fake Fak ligt. Onin nam reeds sedert eeuwen een
belangrijko plaats in net b trekking tot het
handelsverkeer, zoodat de bewoners dan ook tot
de minst onbeschaafden van Nieuw-Guinea behooren. De kust is onherbergzaam, Steil, onbowoond en niet overal to naderen. Het landsebap
wordt onderverdeeld in vier deelen, t. w. Roembati, Patipi, Ati-Ati Onin en Ati-Ati Fatagar;
elk bestuurd door een radja.
Do Papoea's van Onin zijn in de eerste plaats
zeevaarders en als zoodanig visschers en handelaars. Als industrie beoefent men het smeden
van ruw ijzerwork voor uitvoer naar Berau en
het bakken van sagoe-oventjes. In den bouw van
prauwen en speciaal in het versieren daarvan
zijn zij rimer bekwaam.
De kustbewoners zijn. Mohammedaansch;
natuurlijk is dezo godsdienst stork vermengd
net Papoesch bijgeloof.
ONRUST (Po, ice kapel of ► ehe: pseiland ).
Eiland, gelegen aan de W. in.vaart der
baai van Batavia, ruins 3 urea N.W. van
die stad, en eon oppervlakte van ruins, 9 H.A.
beslaande. Tijdens de Compagnie was hot de
groote scheepstimmerwerf en het tuighuis, waar
de schepen konden hersteld en desnoods nieuwo
gebouwd worden; sedert de openstelling van de
bavenwerken to Tandjoeng priok (zie HAVEN-

WERKE.N) verloor het eiland zijn vroegere beteekenis on ward geheel verlaten. Sinds 1911 doet
Onrust met het or vlak bij gelegen eilandje Kuiper
dienst ale quarantaine-station voor . de haven
Tand.joeng prick.
ONTDEKKING VAN NED. - INDIt. Zio TOCHTEN (OUDSTE ONTDEKKINGS-).
ONTEIGENING. Sinds 1854 bevat het Regeeringsregleraent een voorschrift over onteigening,
on wel in art. 77; in 1870 is daarbij gekomen het
voorschrift van art. 62 lid 6, betrobkinglebbende
op onteigening van gronden der Inlanders. Door
een wet van 9 Nov. 1917, Ned. Stb. 635, is een
nieu.w art. 77 vastgesteld, masr art. 62 lid 6 is onveranderd gebleven. In verband met dit nieuwe
art. 77 zal de algemeeneverordening op de onteigening, nl. de kroonordonnantie van I, d. Stb. 1864,
no. 6 en 185, die meer dan vijftig jaar lang (tot
cp Fed. &b. 1918, no. 136) gaan enkele wijzigin.g
onderging, eerlang wederonannoeten worden herzien.
Ter beslissing van de vraag, of particuliere
landerijen kunnen worden onteigond word in
1910, Ind. Stb. 1911, no. 38, een afzonderlijke wet
gemaakt voor de quasi onteigening van particuliere landerijen; met do onteigeningeverordening
van 1864 correspondoort dan voor doze landerijen de alg. maatregel van bestuur in Ind. Stb.
1912, no. 480. De bedoeling sehijnt, doze wet ook
naast het nieuwe art. 77 to laten voortbestaan,
ONTGINNING ; ONTGINNINGSORDONNANTIE. Tot het tegen gaan van roof bouw on ontwouding word bij Ind. Stb. 1874, no. 79 aan
Inlanders verboden op Java on Madoera woes- to gronden to ontginnen, zonder voorafgaande toestemming van de in de verordening aangowezen autoriteit; zij bovatte bepalingen om
de afspoeling van de bouwkruin door hot aanleggin van terrassen tegen to gaan en waarborgdo
den ontginner het inclividueel erfelijk bezitsreeht
van do ontgonnen gronden. Doze verordening
is thans vervangen door de ordonnantie van
Ind. Sub. 1896, no. 44, gewijzigd bij Ind. Stb.
1904, no. 416 (vgl. Bijbl, 2963, 4716, 5086 on 6745),
die wet de hoofdbegin scion betreft, met hear voorgangster overeenkornt. Voor het ontgiiinen van
greed op Java en Madoera, deal uitmakende van
het Staatsdomein en niet als gemeene weide of uit
eenigen ancleren hoofde tot de dorpon behoorende,
moeten inlanders eon vergunning hebben van het
hoofd van plaatselijk bestuur; dezo wordt verleend ender voorwaarde, dat do ontginning
binnoii een gestelden termijn volbraeht zij, de
grond behooriijk zij afgebakend on bij gevaar
voor afspoeling van de bouwkruin, de aanleg
terrasgewijzo gesehiede. Andero voorwaarden
kunnen in. leder bijzonder goval worden gesteld.
De ontginner is, bij voldoening aan alle veerwaarden, erfelijk individueel bezitter van den
door hem ontgonnen grond. Straffen zijn bedreigel tegen ontginning zoeder vergunning;
veel schijuen dezo tech niet uit to werkon, vooral
engevolge van hot niet rekening houden met
het ontginningsrecht volgens het adatrecht (zie
volgend art.).
Dergelijke regelingen zijn vastgesteld voor do
Gouvtlanden 'Dinner! de residentie Monado (Ind,
Stb.1896,no.107, Bijbl. 5136)voor het eiland
kalis (Ind. Stb. 1889, no. 63), en voor de afdeeling
Lombok der residentie Bali en Lombok bij art. 6
der ordonnantie in Ind. Stb. 1906, no. 431.
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ONTGINNINGSRECHT. Het recht ora woesten
grond to ontginnen kora naar het adatrecht
daar, waar het beschikkingsrecht bestaat, in
onbeperkte of weinig beperkte mate toe aan
de leden zelf van de beschikkingsgerechtigde
gemeenschap (stain, dorp, enz.); bij duurzame ontginning krijgen zij dan inlandsch• bezitrecht op den ontgonnen grond, bij tijdelijke
ontginning slechts een genotrecht. Vreemden
daarentegen mogen er slechts ontginnen met vergunning van die gemeenschap en tegen betaling
van recognitie aan haar, en krijgen nooit iets enders dan een tijdelijk genotrecht. In woeste oorden, die tot goon enkelen beschikkingskring behooren, staat het ontginnen vrij aan ieder. Naargelang het beschikkingsrecht afslijt, naderen de
rechten der vreemden to dozen moor en meer die
der stare- of dorpsleden zelf. In streken als Ago%
of West-Java, waar hot beschikkingsrecht zoogood als verdwenen is, komt het ontginningsreoht
aan alle inlanders zonder onderscheid toe, en
neem.t het, losgemaakt van het beschikkingsrecht, een zelfstandiger plaate in het adatrecht in;
hier leidt duurzame ontginning voor ieder tot inlandsch bezitrecht.
ONTVANGER (ALGEMEEN). Zie KASBEHEER.
00GSTV ERBAND. Zakelijk recht op to veld
staande, onafgeplukte of reeds geoogste landbouwproducten en op de ter bereiding daarvan
bestemde onderneming en inrichtingen, tot
zekerheid van de nakoming eener verbintenis
orn die producten aan een geldechieter af to loveren ten verkoop in commissie, ten einde op de
opbrengst to verhalen de voorgeschoten golden,
interesson, kosten en provisie. Dit recht, voor
Ned.-Indio in 1886 (Ind. SO., no. 57, 5'8), in
het levee geroepen, dankt zijn ontstaan aan de
crisis, waarin vele landbouwondernemingen en
fin.ancieele instellingen in Ned.-India in 1884,
ten gevolge van de sterke Baling der suikerprijzen, verkeerden.
OOIEVAAR. Van de familie der ooievaars,
Ciconiidae, komen in India een viertal vertegen.woordigers voor. De grootste vorm is de Maleische
maraboe of kropooievaar, Leptoptilos javanicus,
bangau (Bum.), bango ( JA V. ), die op Java,
Sumatra en Borneo voorkomt. Kop en hale zijn
naakt en geelachtig van kleur, de boven.deelen
grootendeels glanzend zwart, de onderdeelen wit.
OORLOG (HEILIGE). Zie PRANG SABIL.
OOST-CELEBES. Afdeeling van het gouvt.
Celebes en Onderh. met de hoofdplaats Baoe
Baoe. Zij is verdeeld in de vier onderafdeelingen
Boeton, Banggai, Boengkoe on Mori en K6ndari
( zie op die namen).
. OOST-CERAM, CERAMLAOET en GORAM.
Onderafdeeling der afdeeling Ceram, residentie
Amboina, bestaande uit het Oostelijk gedeelte
van het eiland Ceram, benevens de Ceram Laoet,
Matabela- en Goram-eilanden. Hoofdplaats Geser
of Gisser (zie aldaar en op de n.amen der eil.).
OOST-FLORES en SOLOR. Onderafdeeling der
afdeeling Flores van de residentie Timor on
Onderhoorigheden, bevattende het landschap
Larantoeka en het eiland Solor (zie LARANT OEKA en op de namen der eil.).
OOST-INDISCHE ARCHIPEL. Zie ARCHIPEL (00ST-INDISCHE).

OOST - KOETEI. Onderafdeeling van de af0. Afd.van
ciPeling Samarinda, residentie Z.
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Borneo; zij bestaat uit het rechtstreeks bestuurd
gebied der hoofdplaats, benevens het Oostelijk
deel van het landschap Koetei, nl, dat gedeelte,
hetwelk gevorm.d wordt door de tegenwoordige
zelfbestuursdistricten Balik-Papan, Samarinda,
B6ngalon on Sangkoelirang en het zelfstandige
.onderdistrict Sanga-Sanga (zie de verschillende namen, behalve Bengalon).
OOST-LOMBOK. Onderafdeeling der afdeeling
Lombok (zie aid.) van de residentie Bali en Lombok, bevattende de Sasaksche districten Rarang,
Masbagik, Pringabaja en Sakra. Sinds 1898 is
&Hong de hoofdplaats on zetel van den controleur.
OOST-SOEMBA. Onderafd. der tot de res.
Timor behoorende afd. Soemba, bevattende
de landschappen M6lolo, R6ndi en Wadj6loe,
staande onder het beheer van een gezaghebber,
gevestigd to Melolo aan de Oostkust van het
eiland gelegen.. Oost-Soemba bevat evenals
Midden-Soemba vele goede weidegronden en
heeft een vrij uitgebreiden paardenstapel. Kolonies van Savoeneezen wonen bij Melolo (zie
ook Soemba).
OOST-TORADJA'SCHE TALEN. De Toradja'eche talon, die in woordenschat en algemeen karakter nauw met elkaar verwant zijn, vallen in
twee groepen, de Oost- en do West-Toradja'sche.
De Oost-Toradja'sche talon zijn : het Bare'e,
het Napoesch, het B6soa-sch, het Bada'-sch en
het Lebonisch. Deze vijf talen vallen weder in
twee deelen : het Bare'e, de Laaglandsche taal
;zie op BARE'E) en de overige, de Hooglandsche
of Bergtalen.
Het gebied der 0. Toradja'sche talon is dat van
't Bare'e met dat der Bergtalen, die tusschen 1'20'
en 2'15' Z.B. in 't Centraalgebergte van MiddenCelebes zijn gelegen. De Noordelijkste taal is het
Napoesch, met ongeveer 4000 sprekers; naar zijn
ontkenningspartikel wordt het Bara genoernd.
Ten Z.W. van 't Napoesch ligt het gebied van
't B6soa-sch, dat een 1500 sprekers heeft. In
woordenschat komt doze taal (ontkenning : ti'ara)
zoozeer overeen met het Bada'-sch, dat beide enger met elkaar raoeten verwant zijn dan met de
overige talen der groep en als dialecten eener zelfde grondtaal to beschouwen zijn.
Het Bada'-sch, ten Z. 0. van het B6soa-sch gesproken, heeft dezelfde ontkenning tiara als dew
taal.
Het L6bonisch wordt gesproken in Loboni, ten
Z. van Bada', in Rampi, ten W. van L6boni on in
Rato, ten 0. daarvan. Het aantal sprekers zal een
3000 bedragen. Door zijn klankstelsel wijkt bet
Lebonisch van de drie andere 0. Toradja'sche
Bergtalen af.
OOSTERDISTRICTEN. Naam eerier vroegere
afd. van het gouvt. Celebes on Ond.; maakt met
de mode opgeheven voormalige afd. Zuiderdistricten thans deel uit van de afd. Bonthain (zie
ald.).
OOSTERLINGEN (VREEMDE) on OOSTERSCHE VREEMDELINGEN. Zie VERDEELING
DER BEWONERS VAN NED. INDIt.
OOSTHAVEN. Het beginpunt van den ZuidSumatra spoorweg in de residentie Lampongeche Districten, op ongeveer 8 K.M. van Wok
Betong aan do Oostzijde van do Lampongbaai.
OOSTHOEK. Hollandsche term, tusschen
1677 en 1685 op Java ontstaan, voor wat de
Javanen reeds in den tijd van Padjang en Ma
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OOSTHOEK—OOSTKUST VAN SUMATRA.

taram's opkomst (2e helft der 16e eeuw), noemden BANGWTAN (zie dit woord).
OOSTKUST VAN ATJEH. Afd. van het gouvt.
Atjeh en Onderh., onder een Assistent-resident
met standplaats Langsa. Zij omvat de onderafd.
Langsa, Idi, Temiang (Koeala Sirapan.g) en Serbadjadi. Zie op die namen.

OOSTKUST VAN SUMATRA (GOUVERNEMENT). L a n d b e s c h r ij v i n g. De alluviale
kuststreek is in het N. ongeveer 20 tot 25 K.M.
en in het Z. ruim 100 K.M. breed ; die vlakte rijst
vooral in het Z. slechts langzaam naar het Westen
en wordt dooi vele grootere en kleinere rivieren
doorsneden, die, na de plaats gehad hebbende en
nog voortgezette ontginningen in haren bovenloop,
een groote hoeveelheid zand en slib afvoeren en in
en voor de mondingen in zee afzetten. Het geregeld buiten hare oevers treden van de rivieren,
waardoor het land aan weerszijden nu en dan
wordt overstroomd, is zeer bevorderlijk voor de
vruchtbaarheid ; daar de oevers in den loop der
Jaren hooger zijn geworden dan het daarachter
gelegen land, treft men vrij diep het land in soms
uitgestrekte moerassen aan, die veelal met de
rivieren in verbinding staan en zeer vischrijk
zijn (o.a. in Siak).
De voornaamste rivieren zijn naar volgorde van haar bevaarbaarheid na de Siakrivier:
de Papal, Bolawan (Deli), Langkat, Koealoe,
Asahan, Bila, Gebang, Lepan, Babalan,
sitang, Salahadji, BatoeBahra, Padang, Beclagei,
Pagoerawan, Serang Djaja enz.
Waar zich in de laaggelegen streken landbouwondernemingen bevinden, znoeten de in cultuur
gebrachte terreinen tegen overstroomin gen on
het indringen van zeewater worden beveiligd
door het graven van afvoerkanalen on den
aanleg van dijken. Ook zijn op sommige plaatsen
uitgestrekte moerassen door kanalisatie voor
den landbouw (tabak en rubber) droog gelegd
of ingepolderd, waardoor onkele gedeelten van
het gewest het karakter van een ;polderland
hebben gekregen; er is dan ook reeds een
begin gemaakt met het instellen van waterschapsbesturen voor eenige rivieren in het landschap Deli.
De voornaamste bergtoppen, in het N. to beginnen, zijn :
Liang Garas (1400 M), Soeroengan (2113 M),
Sinaboeng (werkende vulkaan 2417 M), Sibajak
(werkende vulkaan 2172 M), Palpalan (1815 M),
Siraelir (1813 M), Pinto° (1885 M), Baros (1950
M), Sampoelanangin, Menden.g (1500 M), Liang
(1550 M), Tenaro (1850 M), Pisau Pisau, Singgalang, Matjaroendoeng (1600 M), Maringgo
(1600 M), Marpalatoek (1800 M), Batoe loteng
(1800 M), Simanoek manoek (2200 M), Simanalaksak (Napompar), Si Gompoelan (Boven
Koealoe) Na Godang (1389 M, Kota Pinang),
Si Malamboe (1036 M, Rambah).
De voornaamste kapen zijn : Oedjoeng Bedoeka (monding Lepangrivier), 0. Damar (monding Langkatrivier), 0. Paha (Tapak koeda),
0. Siapiapi (Asahan), Tandjoeng Djati (Bengkalis)
en T. Tamboen Toelang (Batoe Bahra).
De eenige baai in dit gewest is die van Aroe
(Langkat), welke bij vloed in het N. bij Kompei
en in het Z. bij P. Sembilan met sehepen van 16
voet diepgang kan worden in- en uitgevaren.
Sedert 1912 is in dit gewest een Gouverne raentshoutvester met eenig personeel werkzaam om

van de nog aanwezige bosschen to behouden wat
mogelijk is (boschreserven) en in de afdeeling
Simeloengoen en de Karolanden proeven to nemen met herbebossching.
Be v o 1 k i n g. De bevolking ter Oostkust
an Sumatra bestaat nit zeer verschillende bestanddeelen.
Tot do oudste bewoners behooren de Bataks.
De volksverhalen maken melding van een machtig Bataksch rijk, Aroe genaamd, dat zijn zetel
had aan de baai van dien naam, en zich uitstrekte
ten Noorden tot Atjeh en ten Zuiden tot aan de
Djohorsche nederzettingen aan de Rokan-rivier.
In de tweede helft der 16e eeuw word het door de
Atjehers vernietigd, waarna, de Bataks door
Atjehers en Maleiers van hot schiereiland Malaka
naar het binnenland werden teruggedrongen.
De Bataks (behoorende tot de Karo-, Dolok-,
Timoer- en Tobastammen) hebben zich tot nu toe
over het algemeen weinig met de immigranten
vermengd, hoewel er toch ook langzamerhand
onder hen eenige neiging valt waar to nemen om
weder naar de benedenlanden of to zakken.
Tot de Oorspronkelijke bewoners der Oostkust
worden gerekend to behooren de: le. Orang Talang, 2e. Orang Sakei, 3e. Orang Akit, 4e. Orang
Rawa, Se. Orang Oetan (zie op doze namen).
De volkstradition bevatten enkele aan wijzingen van een zeer oude Javaansche immigratie,
maar de Ajehsche, Minangka,bausche en Djohorsche immigratie heeft duidelijker sporen achtergelaten.
Dat deel der bevolking, hetwelk men gewoonlijk met den naam van Maleiers aanduidt, is
sterk vermengd met allerlei vreemde bestanddeelen ; oorspronkelijk zijn do in dit gewest aanwezige Maleiers afkomstig van de W. kust van
Sumatra (Minangkabauers) en van den overwal (Djohoreezen.). Het aantal inwoners van
Atjeh 'schen oorsprong is goring; in verband met
de door hen beoefende, doch langzamerhand
achteruitgaande pepercultuur zijn zij voornaraelijk gevestigd op de tot het landschap Langkat
behoorende eilanden in de Aroebaai.
Het aantal ingevoerde werkkrachten (mannen
en vrouwen) van verschillenden landaard (Chineezen, Javanen, Britsch- In.diers e. a.) voor de
ondernemingen van land- en boschbouw en nijverheid bedroeg ulto. 1916: 198.093 zielen,
waarvan 190.792 met en 7301 zonder werkcontract ; naar den landaard verdeeld, waren van de
contractanten : 43.689 Chineezen; 104.497 Javaansche mannen, 45.895 Javaansche vrouwen,
3025 Britsch-Indiers on 987 van anderen landaard. De Javanen en Soendaneezen nemen evenals de Chineezen meerendeels deel aan den eigenlijken landbouw; de Britsch-Indiers worden
hoofdzakelijk gebruikt voor graafwerk en veehoeden (karrevoerders). Ook worden vele Javanen en Soendaneezen gebezigd voor boschkappen en evenals de Bojans (inboorlingen van
het eiland Bawean) en de Bandjareezen, die er
de voorkeur aan geven, goon schriftelijk werkcontract to sluiten, voor het bouwen van schuren.
Volgens een in het laatst van 1915 plaats gohad hebbende sehatting der bevolkingssterkte,
die alleen ten opzichte van de Europeanen op
eenige nauwkeurigheid kan aanspraak waken, bedroeg' het zielental in dit gewest (het garnizoen
daaronder niet begrepen) 830.202, verdeeld als
volgt: 5127 Europeanen, 131.103 Chineezen, 322
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Arabieren, 13.359 andere Vreerade Oosterlingen
(meerendeels Britsch-Indi6rs) en 680.291 Inlanders, waarvan resp. 1691,13.747,25,2.799 en
320.996 vrouwen.
Geschiedeni s. Voor het teniet gaan van
den Atjehschen invloed in Siak zie de groote
Ettcycl. van Ned. Indie.
De oudste vestiging der 0.-I. Comp. ter Oostkust van Sumatra dagteekent van 1689, toen een
loge of handeLskantoorte Potapahan aan de Ta poen g
Kiri werd opgericht. In 1745 stond Sultan So leiman van Djohor, „het land Siak geheel en
voor altoos of aan de 0. - I. Comp.", die de schenking evenwel niet formeel aanvaardde. Door het
contract van 1761 kwam Siak's formeele scheiding
van Djohor tot stand. Bovendien werden aan de
0. - I. Comp. belangrijke handelsvoordeelen beloofd, en werd de aanstelling van een opvolger
van den Sultan aan haar goedkeuring onderworpen ; de handelsvoordeelen hadden echter weinig
to beteekenen. Nadat in 1825 Malaka ingevolge
het tractaat van Londen aan de Engelschen was
overgegeven, bleef de Regeering zich van bemoeienis met de Oostkust van Sumatra onthouden ; eerst in 1857, teen tengevolge van woelingen door den Engelschman Wilson verwekt,
Siak ten prooi was aan regeeringloosheid, droeg de
Indische Regeering den resident van Riouwop zich
naar Siak te begeven, te trachten den Sultan met
zijn broeder den onderkoning te verzoenen, en verder te doers wat mogelijk was tot herstel van rust
en orde in Siak. Deze zending slaagde volkomen.
De verdere onderhandelingen met den Sultan leidden er toe, dat . hij in overeenstemming
met den Onderkoning en de Rijksgrooten zijn rijk
aan het N.-I. Gouv. opdrocg. D nieuwe orde van
zaken werd bevestigd en geregeld bij het tractaat,
dat den len Febr. 1858 werd gesloten, en de
grondslag geweest is van ens tegenwoordig zoo
hecht gezag in het gewichtige gouvernement
Oostkust van Sumatra.
Zooals zich begrijpen laat, lokten het Siaktractaat en de daarop gevolgde plaatsing van
ambtenaren op de voornaamste kustplaatsen
klachten uit van Engelsche handelaren aan de
overzijde van straat Malaka. De Engelsche Regeering trok zich die klachten aan, en bracht bij
de Nederlandsche vertoogen in , welke in 1871 een
nieuwe overeenkomst tusschen de beide Regeeringen tot gevolg hadden, waarbij Engeland zich
verbond zich van bemoeiingen met de zaken van
Sumatra to zullen onthouden, on aan Nederland
ten opzichte van Sumatra de vrije hand werd gelaten op voorwaarde, dat aan den Engelschen
handel geheel dezelfde rechten werden verleend
als aan den Nederlandschen.
De gevolgen van het ordenend optreden van
het Gouvernement bleven niet uit. Door beter
beheer van de in- en uitgaande rechten en pachten, welke van de inlandsche bestuurders waren
overgenomen, en het han.dhaven eener goede politie op de voornaamste havenplaatsen, namen
handel en scheepvaart belangrijk toe, en werden
de voor het overnemen dier pachten en rechten
overeengekomen schadeloosstellingen spoedig
door de ontvangsten overtroffen. In het bizonder
was dit het geval in het landschap Deli (zie ald.).
Bestuur on indeeling. Dit Gouvernement, vroeger een onderdeel van de residentie
Riouw on onderhoorigheden, is sedert 1873 tot
een afzonderlijk gewest verheven on grenst
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ten N. en W. aan het gouvernement Atjeh en
Onderhoorigheden, ten 0. aan de Straat van
Malaka, ten Z. aan de res. Riouw en Onderh.
(Indragiri) en ten W. bovendien aan de residenties Tapanoeli en Sumatra's Westkust.
Het is het grootste gewest van Sumatra en
beslaat ± 92.000 K.1112. of ongeveer 24 van de
oppervlakte van Java en 2 1/2 mita' die van Nederland; het is administratief aldus ingedeeld:
I. afdeeling Deli en Serdang bestaande uit:
a. de onderafdeeling Beneden. Deli; b. de onderafdeeling Boven Deli; c. de onderafdeeling Serdang; d. de onderafdeeling Padang en Bodagei.
II.
afdeeling Langkat verdeeld in : a. de
onderafdeeling Beneden Langkat; b. de onderafdeeling Boven Langkat.
III.
afdeeling SimolSloengoen en de Karolanden verdeeld in : a. de onderafdeeling Simgloengoen; b. de onderafdeeling de Karolanden.
IV. afdeeling Asahan verdeeld in : a. de onderafdeeling Asahan; b. de onderafdeeling Batoe
Bahra; c. de onderafdeeling Laboean Batoe.
V. afdeeling Bongkalis verdeeld in : a. de onderafdeeling B6ngkalis; b. de onderafdeeling
Siak; c. de onderafdeeling Bagan Si Api Api;
d. de onderafdeeling Rokan; e. de onderafdeeling Kampar Kiri.
In Augustus 1915 is dit gewest verheven tot
een gouvernement.
Bij Ind. &b. 1909, no. 181 is ingesteld een
plaatselijke raad van hot cultuurgebied der Oostkust van Sumatra, voorgezeten door don resident
(thans gouverneur) en omvattende de afdeelingen
Langkat, Deli, S6rdang, Padang en Bodagei en
Asahan. Bij Ied. Stb. 1909, no. 180 is voor de
hoofdplaats Medan een gemeenteraad ingesteld,
voorgezeten door een burgemeester. In den loop
van 1917 zijn achtereenvolgens gemeenteraden
ingesteld voor de hoofdplaatsen Ming Tinggi,
Bindjei, Pe'matang Siantar en Tandjoeng Balei,
voorgezeten door de hoofden van plaatselijk
bestuur aldaar.
Politiek wordt dit gouvernement gevormd
door:
a. de zelfbesturende landschappen : 1. Langkat;
2. Deli; 3. Sgrdang ; 4. Asahan; 5. Koealoe en
Ledoeng ; 6. Siak Sri Indrapoera; 7. Pglalawan;
8. Tandjong kasau, Lima laras, Tanah Datar,
Boga, Pasisir, Tandjong, Si Pars Pare. Lima
Poeloeh en Pagoerawan (gezamenlijk vormende
de onderafdeeling Batoe Bahra); 9. Panei; 10. Bila;
11. Kota Pinang ; 12. Tanah Djawa, Siantar,
Panei, Baja, Dolok, Poerba en Si Lima Kota
(gezamenlijk vormende de onderafdeeling Simeloengoen); 13. Lingga, Batoe Djahe, Soeka, Sarinembah en Kota Boeloeh (gezamenlijk vormende
de onderafdeeling de Karolanden); 14. Ampat
Kota Bohm, Koento Dar es &dam, Rambah,
Kepanoehan en Tamboesei (gezamenlijk vormende
de onderafdeeling Rokan); 15. Goenoeng Sahilan,
Sibajang, Singingi en Logas (gezamenlijk vormende de onderafdeeling Kampar Kiri),
b. het tot het rechtstreeks bestuurd gebied
van N.-I. behoorend eiland Bengkalis.
L a n d b o u w, culture s. Ten opzichte
van den landbouw is dit gewest in twee scherp
to onderscheiden stukken verdeeld, nl. het z. g. n.
cultuurgebied voor den door Europ. ondernemers op contraetgronden gedreven pAntageland bouw, en het overige deel, waarop de Inlander zijn landbouw uitoefent. De tabakscul-
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tuur, vooral in Deii en Langkat, is de voornaamste der Europ. cultures; do uitvoer van tabak,
geteeld op ruim 90 ondernerningen, bedroeg in
1916 ruim 18 mill. K G. ter waardo van 63 a
64 mill. gulden. Voorts wordt verbouwd kof fie
in Serdang, Batoe Bahr en Asahan (uitvoer
in 1916: 3$/ 4 mill. K.G.); thee in Simeloengoen
(uitvoer in 1916 ruim 1'/ 2 mill. K.G.); gambir
(uitvoer in 1916 bijna 2 1/3 mill. K.G.); klappers
(copra-uitvoer In 1916: 4 1/3 mill. K.G.).
In de overige landachappen, buiten Deli en
Langkat, is de voornaamste cultuur die van
rubber, vooral Hevea brasiliensis; uitvoer in
1916: 14 1 / 2 mill. K.G. met een geschatte uitvoerwaarde van bijna 44 mill. gulden.
De tnlandsche landbouw betreft in de e•rste
plaats rijst, in sommige streken op bevloeide
sawah's, die o.a. in Simeloengoen, do Karolanden en Asahan voortdurend warden uitgebreid,
mais, paper, ramboeng of caoutchouc (Ficus
elastica), klappers, sagoepalmen en nipahpatmen.
De afgeplante tabaksvelden worden voor het
grootste gedeelte, volgens in het contract opgelegde verplichting, gedurende een oogstjaar
ter beschikking gestelci van de opgezetenen ter
beplanting met rijst.
In het jaar 1916 is to Sibolangit (Deli doesoen)
een afd. van 's Lands Plantertuin govestigd
en ward eon landbouwleeraar voor dit go west
aan gosteld
Onder de overige middelen van bestaan moeten genoemd worden de visscherij langs de geheele kust en aan de mondingen der rivieren,
vooral ook door Chin. visschors o.a. to Bagan
Si api-api (zie ald.) en aan de monding der
Rokanrivier. De veeteelt 'evert vooral in de
Bataklanden, meer in 't bijzonder op de Karohoogvlakte, een zeer belangrijke en toenemende
bron van inkomsten op; proeven tot verbetering van den runderstapel door kruising met
Bengaalsche stieren en van den paardenstapel
door het statiouneeren van een 30-tal Sandelhouthengsten mogen geslaagd genoemd worden.
De Inl. nijverheid beteekent, vooral in de door
Maleiers bewoonde streken niet veel; genoemd
kan worden het woven van sarongs van zijde
met goud of zilverdraad, vooral in Batoe Bahra. Voor de Bataks zie ald. Voor den mijnbouw
zie PETROLEUM.
OPAK (KALI), na de Kali Progo (Prigs) de
grootste rivier van de res. Djokjakarta. Haar
stroomgebied omvat het uitgestrektste deel deter residentie, en wel het 0. van de hellingen
van den Merapi en de vlakte aan den voet, en
het N.W. van het Zuidergebergte.
OPENBARE LAGERE SCHOLEN. Zie ONDERWIJS.
OPHIR. Nog niet geheel uitgedoofde, maar toch
weinig werkzame vulkaan, ten W. van Loeboek
Sikaping en ten Z. van Taloe, onderafd. Ophir,
gewest Sumatra's Westkust, die in een groot
deel der Bovenlanden zichtbaar is en van uit zee
door zijn slanken worm bijzonder opvalt. In vroeger eeuwen werd verteld, dat Salomo van dozen
berg het goud voor zijn tempelbouw had gehaald
(vandaar de naam Ophir; zie I Koningen IX: 28).
Do hoogste top, de Talamau, 2912 M., verheft
zich op den breed-afgestompten top van den Pasaman, 2190 M. ; een derde top is de Nilam.
OPHIR. Onderafdeeling van de afdeeling Loeboek Sikaping (zie aldaar) residentie Sum. West-

kust, met de hoofdplaats Taloe, standplaats Tan.
eon Controleur b/h B.B. Do onderafdeeling grenst
in het N. aan Tapanoeli. Het ressort wordt geheel beheorscht door den vulkaan, waarnaar het
genoemd is (zie OPHIR). De voornaamste rivier
is de Pasaman (zie aldaar). In het kustland doet
zij cen moerassige iandstreek ontstaan, Rawang
Pak Pagoen en Bantjah Maligi, alwaar echter
langs haar oevers plaats is voor eenige nederzettingen, in tegenstelling met het moerasland aan
den benedenloop der Masang (zie aldaar). Ann
haar monding ligt het groote visschersdorp Sasak,
de haven voor Taloe en Loeboek Sikaping, welker
reedo echter onbeschermd ligt voor den govreesden Westerstorm.
De onderafdeeling, ofschoon in verschillende
streken zeer vruchtbaar, lijdt onder de afgelegen
ligging. Het is to hopen, dat de voorloopig goode
resultaten der theecultuur zullen voortduren.
Hoewel de bevolking grootendeels zuiver Minangkabausch is, zijn in het N.lijk gedeelte Mandailingers govestigd en zijn o.a. Tjoebadak en
Simpang Tonang geheel Mandailingsch. Zij telde
ult.° 1 915 ongeveer 152.000 zielen, waarvan
320 Europeanen en ± 650 Vreexnde Oosterlin gen .
Na de reorganisatie van bet inlandsch districtsbestuur in het gewest (Ind. Stb. 1915, no. 356)
bevat de onderafd. eon district, t.w. Talamau.

OPHUYSEN (CHARLES ADRIAAN VAN).
Gob. 1856 to Solok (Sumatra's Westkust), was
aanvankelijk werkzaam bij het inlandsch onderwijs in de Bataklanden, en bostudoerdo daar
taal en zoden der Bataks; later overgeplaatst
naar Sumatra's W.kust, wijdde hij zich aan de
studio van de Minangkabansche taal en adat.
Na zijn terugkeer in Nod.-India van verlof
werd hij belast met hot makers van een wetenschappelijke rein in alle Maleische landen ter
vaststelling der beste spelling, van welke workzaansheid de Kitab Logat Melajoe het resultaat
was Ale Inspecteur van het inlandsch onderwijs arboidde hij zooveel hij kon in Maleische
taal en folklore, op walk gebied hij door geschikte inheemsche werkkrachten om.vangrijke
verzamelingen deed aanleggen. In 1904 werd hij
benoemd tot hoogleeraar in de Maleische taalen letterkunde to Leiden, waar hij optrad met
een inaugureele redo over het Maleische yolksdicht. Van zijn hand verschenen enkele artikelen over Maleische taal en volkssproken, benevens een Bataksch tekstboek, en een. stel
Maleische leermiddelen. Overleden. in 1917.
OPIUM is de Latijnsche aan het Grieksche
opion ontleende naam van het voor de consumptie bewerkte sap van de onrijpe zaaddoozen van
den papaver of slaapbol (Papaver somniferutn),
welke naam in het Arabisch in afioen on in het
Chineesch in apian is overgegaan ; in het Maloisch
en Javaansch is zij verbasterd tot apioen en
wordt gebruikt om het opium in ruwen staat aan
to duiden. Gezuiverd, bereid en gemengd tot het
geschikt is om gesehoven (gerookt) to worden,
heist het tjandoe. Hot laatste, gedrenkt in ppm pareerde awar-awar (bladoren van de Ficusseptica), hoot tike. In Midden- on Oost-Java
wordt opium, geschikt out geschoven to worden, ook wel madat genoemd.
De Regeering behoudt zich in den geheelen
Archipel het uitsluitend recht voor van den invoer van het ruw product, alsmede van de be-
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reiding on den verkoop in het klein daarvan.
Voor medicinaal gebruik zijn afzonderlijke regelingen vastgesteld. Slechts zelden wordt in Ned.Indie het bereid opium gekauwd, ingeslikt dan
wel in water, thee of koffie opgelost opgedronken,
meestal wordt het geschoven, d.i. op een °igenasfrdige wijze gerookt.
De uitdrukking schuiven is vermoedelijk ontstaan, om daarmede het krachtig inzuigen of ophalen van den rook aan te geven. Daartoe wordt
gebruik gemaakt van een pijp bestaande uit een
steel of roer, van metaal of bamboo, ter dikte
van een vinger, ongeveer een voet lang en aan
66ne zijde gesloten. Bij het gesloten einde is een
kleine opening, waarin een breede, holle kop van
hout, boom, aardewerk, ivoor, zilver of ander
metaal door middel van een tuitvormig mondstuk
wordt vastgezet, welke kop een kleine tepelvormige bovenopening heeft, waarin een balletje
opium gelegd wordt. Bij den schuiver, meestal
op een rustbank gelegen, staat een brandend
lampje, bij den vlam waarvan hij den pijpekop
zoodanig houdt, dat het opium begint to smeulen, waarna hij den rook inhaalt en zoo lang mogelijk binnen houdt.
Wie het opium in Ned.-India hebben gebracht
is onbekend ; wellicht hebben Arabieren, Chineezen en Hindoe's onafhankelijk van elkaar daar.
toe medegewerkt. Nadat het een handelsartikel
der 0.-I. Compagnie was geworden, nam de
invoer op Java toe, vooral toen zij het monopolie
van invoer voor het rijk Mataram (1676), het
Sultanaat Cheribon (1678) en later ook voor
Bantam verkreeg. Zij kocht het van Inlandsche
tusschenpersonen, die het in hoofdzaak uit
Bengalen betrokken. In Batavia werd het door
de Compagnie in kleinere hoeveelheden aan
licentiehouders verkocht, die het naar elders over
zee mochten uitvoeren. Reeds toen werden
zware straffen op het smokkelen gesteld, doch
zelfs het dreigen met den galg kon den sluikhandel niet beperken.
Terwijl vroeger do verkoop van opium door
het Gouv. verpacht werd, is in 1894, voor het
eerst in de res. Madoera, een proof genomen
met invoering van de opiumregie, d. w. z. bereiding, detailverkoop en verpakking door het
Gouv. in eigen beheer. Met de invoering ward
geleidelijk voortgegaan ; op 1 Jan. 1904 was
op geheel Java en Madoera, de regie ingevoerd,
terwijl dit ook op de Buitenbezittingen geleidelijk gesehiedde. Het voor de regie beno( digd
opium wordt b(reid en verpakt in een daarvoor speciaal ingerichte fabri, k, op Kranaat te
Weltevreden gevestigd. De verzending van het
opium naur het terrein gesehiedt maandelijks
aan het adres van Europ. Dopothouders, aan
wie de verkoop volgens vastgestelde regelen
wordt overgelaten; de distributie aan de Inl.
bevolking gesehiedt door (grootendeels Inl.)
mantri's. Voor de geschiedenis der vroegere
reg, lingen, zie de groote Encycl. van Ned. India.
OPIUMREGIE. Zie OPIUM.
OPLEIDING VAN ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN (INDISCHE BESTUURS-). Terwijl
voor een historisch overzieht van de vroegere
opleiding verwezen wordt naar het art. in de
groote E cyclopaedie van Ned. India, volgen
Kier eenige mededeelingen omtrent de tegenwoordige regeling.
Bij Koninklijk besluit werd in 1903 bepaald
BERN. ENCYCL V. N.-I.
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(Ind. Stb. No. 348) dat to beginnen met 1905
in Nederland tot het afleggen van het grootambtenaarsexamen alleen zouden worden toegelaten zij, die te voren door den Minister van
Kolonien als candidaat•Indisch-arabtenaar zouden zijn aangewezen.
Eerst bij Ind. Stb. 1907 No. 71 kwam eon
volledige nieuwe regeling van de In.dische be-

stuursopleiding tot stand.
Deze, sedert op verschillende ondergeschikte
punten gewijzigde regeling is, met geringe atwtkingen, gebouwd op de denkbeelden van
Minister Cromer. Het voorbereidend examen
loopt over de volgende vakken : de beginselen der Maleische taal; de geschiedenis van
Nederlandsch-India en de historie en methoden
der zending in den Maleischen Archipel tot
1800; de landkunde van den Indischen Archipel
en de hoofdtrekken van hedendaagsch recht,
terwijl het eindexamen omvat:
a. de Maleische taal on de Javaansche taal,
een van beide verplicht; b. de geschiedenis van
Nederlandsch-India, alsraede de historie en de
methoden der zending in den Maleischen Archipel sedert 1800; c. de volkenkunde van den
Indischen Archipel; d. de Islam in zijne beteekenis voor Nederlandsch-Indie; e. de Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indict; /. het Nederlandsch-Indisch strafrecht; g. de NederlandschIndische strafvordering.
Ten einde, in afwachting van de grootere
deelneming aan het bestuur van de zijde van het
Inlat.dsch element, toch het mogelijke to doen ona
de besten onder de bestuursambtenaren voor
hun taak, inzonderbeid in de hoogere rangen, to
bekwamen, werd bij de regeling van 1907 een
to 's-Gravenhage gevestigde „NederlandschIndische Bestuursacademie" met tweejarigen
studieduur in het leven geroepen. Ten hoogste
twaalf ambtenaren zouden jaarlijks door den
Gouverneur-Generaal voor de studio aan deze
academie worden aangewezen.
Het door den Minister Fock geopend vooruitzicht van een grootere deelneming aan de bestuursvoering door het Inlandsch element nam
eerder dan op grond van diens uitlatingen verwacht word een vasten vorm aan. Reeds in
1911 namelijk werd bij de Staten-Generaal een
wetsontwerp tot hervorming van het Indisch
bestuurswezen aanhangig gemaakt, het welk
uitiging van de gedachte, dat aan de Inlandsche
bestuursambtenaren een krachtdadiger aandeel
in de bestuurstaak zou worden toegekend.
Daarmede zou, zoo betoogde de Minister De
Waal Malefijt in zijne Memorie van Toelichting
betreffende dat wetsontwerp, tevens de positie
van de Europeesche bestuursambtenaren een
andere worden : het zouden voortaan bovenal
de belangrijke bestuursaangelegenheden zijn,
waarop die tot algemeene leiding geroepen
ambtenaren het oog zouden hebben to richten:
hun aantal zou beperkt worden, hun werkkring
zou in beteekenis toenemen. Met het oog op
deze taak zou de wetenschappelijke voorbereiding op deugdelijker grondslagen gevestigd
wurden; ter bekAming van voorlichting stelde
de Minister de Waal Malefijt een commissie in,
die in 1911 haar advies uitbraeht (gepubliceerd
in de Jay. Cour. van 31 Jan. 1913). De cornmissie verklaarde zich voor een aeademische
voorberoiding, welke zou uitloopen in het at-
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leggen van bet doctoraal examen in a. de techtswaenschap of b. do staatswetenschap, of c.
de 0,41- en letterkunde van den 0. I. Archipel. De academische voorbereiding zou worden
gevolgd door een aanvullingsstudie. Die studio
zou besioten worden met een biizondor examen,
Indologisch-examen to noemen, hetwelk zou
loopen over de volgende vakken:
a. de grond beginselen der staathuishondkunde ; b. het Mohammedaansch recht on de overige
volksinstellingen en gebruiken in NederlandschIndie; c. de hoofdtrekken van het NederlandschIndisch burgerlijk-, handels- en strafrecht;
d. het Staatsrecht en de inrichting van 's Rijks
Kolonien en overzeesche bozittingen; e. de
vergelijkende volkenkunde van den OostIndischen Archipel; /. de geschiedenis van.
Ned.-Indie; g. de Maleische taal; h. de Jo,vaaneche taal of een andere, in overleg met de vereenigde faculteiten to kiezen, inlandsche taal.
De commissie achtte het voorts wenschelijk
dat naast de academische examens eon onderzoek zou worden ingesteld naar de persoonlijke
anteeedentien en hoedanigheden der aanstaande
bestuursambtenaren, hoofdzakelijk met het
doel om uit den Staatsdienst dezulken to kunnen
weren, wier ongeschiktheid reeds van to voren
op goede gronden moet worden aangenomen.
Eindelijk zou de Commissie aan het door haar
voorgestelde stelsel van opleiding studietoeJagen
verbinden.
Dit voorstel bleef bij do R 'g. in bera,ad ;
doch een voorstel van eenige leden der
comm. om de aanhevolon opleiding voorshands
facultatief naast die van 1907 in to voeren
vond ingang bij Min. Pleyte.
Dienovereenkomstig kwam bij Koninkl. best.
in Ind. Stb. 1917 No. 93 een regeling tot
stand, terwij1 bij Koninkl. besl. in Ind. Stb.
1917 No. 94 een voorziening word getreffen
daartoe strekkende, dat doctoren in de rechtswetensehap, die in het Indologisch examen
geslaagd zijn, ook toegang hebben tot de Indische rechterlijke macht.
Bij Ind. Stb. 1916 No. 480 was inmiddels bepaald, dat aan candidaat-Indischo ambtenaren
eon studie-toelage kan worden toegekend ten be
drage van 1 1000 's jaars gedurende drie jaren,
welke termijn in bijzondere gevallen met ten
hoogste eon jaar kan worden verlengd. —
Voor de opleiding van de Inlandsche ambtenaren, zie ONDE RWIJS.

OPLEIDINGSSCHOOL VOOR INLANDSCHE
RECHTSKUNDIGEN (Rechtsschool). Zie ONDERWIJS.

OPLEIDINGSSCHOLEN VOOR INLANDSCHE
AMBTENAREN. Zie ONDERWIJS.
OPPERBESTUUR. Tel wij1 samenstelling en
bevoegdheid van het opperbestuur behandeld zijn
in hetartikel BESTUUR wordt voorde verhouding
van den Min. v. Kol. tot de persoon des KJnings
en die van het Opperbestuur tot den Land voogd
verwezen naar het art. OPPERBESTUUR in
de grog te Encycl. van Ned. Indie.
OPSTAL. Omtrent afstand van het recht van
opstal op domeingrond is bij Ind.Stb. 1872 no.124,
gewijzigd bij Ind. Stb. 1875 no. 180 en 1897 no. 34
bepaald, dat deze kan geschieden zoo voor woonvan nijverheid, ook
erven als voor in
zoo deze tot landbouwondernemingen in verband staan niet echter voor inrichtingen van

land bouw zelve
voor een tijd van ten hoogste
dertig jaar en voor een uitgestrektheid van
ten hooggte tien bouw, tegen betaling van de
helft van hetgeen zou moeten worden botaald
bij afstand in eigendom. Is de grond door inlanders voor eigen gebruik ontgonnen of behoort hij als gemoene woide of uit een igen anderen
hoofde tot de dorpen, dan moeten de rechthebbenden in den afstand bewilligd hebben en
moot met dezen zijn overeengekomen omtrent
den prijs, voor het blijvend gemis van den grond
to voldoen.
Volgens Ind. Stb. 1912 no. 178 en 1914 no.
604 0, zie ook Bijbl. 7733) kan voorts aan minvermogende niet-Inlanders voor den tijd van ten
hoogste dertig jaar het recht van opstal worden
verleend op door hen zonder titel als woonerf
— of ook niet als woonerf, maar deze voor 14
Februari 1912 — geoccupeerden domeingrond
tegen een jaarlijksche vergoeding van 2 % van
hetgeen bij afstand van den grond in eigendom
als koopsom zou worden gevorderd.
ORAI. Soendaneesch voor slang (Maleisch
oelar), dat slangen in het algemeen aanduidt.
ORANG (mAL.). Mensch, met onderscheidene
woorden daarachter (orang badjo, orang sokah,
orang tam boes, orang mantang, orang baroet,
orang laoet — zoo ook orang oetan, orang benoewa, orang darat, orang sakai) de namen van
meestal zwervende stammen in den Archipel,
hetzij op zee als visschers of in het bosch de
voortbrengselen van het woud inzamelend,
gewoonlijk een eigen taal sprekend on meestal
heidenen. Door den omgang met andere menschen hebben zij veel van hunne kenmerkende eigenaardigheden allengs verloren. Terwiji velen in aard, uiterlijk en leefwijze scherp
van elkander gescheiden zijn, toonen anderen
zooveel overeenkomst met elkaar, dat sommigen
ze houden voor groepen van eenzelfden stam,
even na verwant als b.v. de onderscheidene Dajaks van Borneo; intusschen is in de volgende artikelen nog de gebruikelijke indeeling, die vaak
met de localiteit verband houdt, in achtgenomen.
De namen van volksstammen in het Maleische
taalgebied en met Orang samengesteld zijn op dit
laatste woord to zoeken.
ORANG AKIT. Een klein volkje, wonende aan
de Mandau, een linker zijrivier van de Siak op
Sumatra's Oostkust, in de onmiddellijke nabijheid van Panasa. Het vormt een laatste overblijfsel van de Semangs, die om hun negerhaar
tot de negritische volken worden gerekend. De
Akits zijn meest visschers. Hun woningen, met
wanden van boombast, zijn daarom gewoonlijk
op vlotten van boomstammen gebouwd, welke
met rotan aan den oever worden gemeerd.
Zoodoen.de kan snel een nieuw vischgebied worden opgezocht. Waar de rivier to smal is voor
een vlot, bouwen zij bij uitzondering hun hutten
op het land. Deze tijdelijke woningen zijn zeer
slecht gebouwd en bovendien verwaarloosd. Op
ongeveer 2 M. hooge palen wordt een vloer gemaakt van boomstammen. Door middel an
een blaasroer, waarin vergiftige pijlen, worden de
dieren geschoten. Het volkje sterft langzaam
maar zeker uit.
ORANG BADJO (BADJAU). Zie BADJO of

BADJAU.
ORANG BADOEJ. Zie BADOEJ'S.
ORANG BANTIK. Zie BANTIKS.
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ORANG BARON' teAROIC)—ORANG LOM, ORANG MAPOR.

ORANG BARO` (BAROK). Zie ORANG LAOET.
ORANG BELOM. Zie ORANG LOM.
of ORANG
ORANG BENOEA (B '+̀
DARAT. Zoo noemen zichzelf de leden van een
zwervenden volksstam op de eilanden Rempang,
Galang en Batam van den Riouw-archipel. De
Maleiers noemen hen Orang oetan, wat zij als een
Beheld woord besehouwen. Volgens Netscher, die
in het midden der vorige eeuw als resident van
Riouw met hen op RiSmpang, recht W. van de residentie-hoofdplaats, in aanraking kwam, zijn zij
van de Maleiers geheel verschillend. Van voren
gezien is hun gelaat bijna bolvormig rond, de
neus zeer klein met openstaande neusvleugels en
bovenaan bijna geheel plat; de oogen klein en
langwerpig en eenigszins schuin geplaatst; de
ooren groot en slap; het voorhoofd zeer laag, plat
en achteruitvliedend ; de onderkaak sterk vooruitstekend ; het haar lang en stijf, achteloos om
het hoofd gewonden ; het lichaam zeer ruig; sommigen hebben fraai krullende baarden. De Orang
benoea zijn steeds vergezeld van kleine, langharige honden, met spitse ooren, die zij goed verzorgen. De kleeding bestaat bij de mannen uit den
schaanagordel, bij de vrouwen uit een sarong; hun
wapen is het Borneosche blaasroer met een fanspunt van hard hout, zooals het Dajaksche, Bouts
een parang. Overigens is alles wat zij bezitten besloten in een bamboekoker van een voet lang:
pijltjes, vergiftige gom voor die pijltjes, wrijfhoutjes om vuur te maken en een mesje. Zij wonen in het bosch onder een afdak van takken en
blad, gedragen door vier stokken en liggen onder
deze beschutting to slapen op een hellend raam
van takken van een voet breed. Hun voedsel is
alles wat het bosch oplevert, zwijnen, ratten,
slangen, apen, kikkers, Jong blad en verder geruilde rijst. Het zijn zachte, lijdzame en vreesachtige menschen, ongeveer duizend in aantal, met inbegrip van de op zee levende stamgenooten, die
eenigszins met de Orang badjo overeenkomen, in
zooverre dat zij in hunne sampans wonen, met het
geheele gezin en de honden zonder eenige geniefelijkheid leven, en vischvangst beoefenen. Zij lijden aan huidziekten en velen sterven aan pokken.
Bij ziekte wordt de lijder in het bosch achtergelaten. Van de Orang-Darat (Sakai) is tegenwoordig
op het eiland Batam nog een klein contingent
aanwezig. Ook op het eiland Xempang zwerven nog slechts eenige gezinnen „Orang Darat", vermoedelijk tezamen niet meer dan dertig
personen uitmakende, rond. De stam is bezig uit
te sterven, daar het weerstandsvermogen dezer
boschmenschen tegen ziekten zeer gering blijkt te
zijn. (Zie verder ORANG OETAN en E. Netscher
in T. Bat. Gen. IT, 1854, bl. 135).
ORANG BOEKIT. Halfnomaden, in families
levende, dagreizen van elkander wonende in het
Meratoesgebergte, Zuid-Oost-Borneo, van 3° 33'
tot 1°30' Z.B. Zij doen aan rijstbouw en verhuizen jaarlijks minstens tweemaal, daar hun landbouw op zeer lagen trap staat. De getalsterkte
van dit achterlijke volkje wordt geschat op
5000; van zijne herkomst is met zekerheid niets
bekend; maar naar de beschrijving komen zij in
bijna elk opzicht met de Dajaks overeen.
ORANG BORGOR. Zie BURGERS,
ORANG DARAT. Bankaneezen, die niet nabij
de kust wonen, noemt men Orang Darat, wat
„binnenlander" beteekent. Zoowel de bewoners
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van de kust als die in het binnenland behooren
tot den Maleischen stam. Hun taal is een dialect
van het Maleisch. Zij belijden den Islam. Do Bankaneezen schijnen ontstaan to zijn nit eene vermenging van Maleiers uit Lingga en Siantan met
Lampongers, Palembangers, Boegineezen en ook
Chineezen. Op Billiton noemt men de inheemsche bevolking buiten de pangkalans (aanlegplaats of haven) de Orang Darat.
Zie ook BANKA en BILLITON.
ORANG DJOEROE. Z.e ORANG S.2KAH.
ORANG GOENOENG of ORANG BOEKIT.
Veelvuldig voorkomende benaming voor in het
gebergte wonende stammen, ter onderscheiding
van de aan de kust wonende. Zie ORANG
BOEKIT).
ORANG GORAP. Zie GORAP.
ORANG (uf OERANG) KANEKES. Zie BADOEJ'S.
ORANG KOEBOE. Zie KOEBOE (ORANG).
ORANG LAOET (LAUT). In engeren zin —
daar al de op zee levende visschers in verschillende
deelen van den Archipel nu en dan Orang laoet
worden geheeten — thans meer bepaaldelijk de
op de Chineesche Zee zwervende soort, door oude
Spaansche schrijvers lutaos geheeten. De OrangLaut in de residentie Riouw en Onderhoorigheden vormen eon dergelijke categorie van op zee
rondzwervende volkstammen als de Orang Badjau in het Oosten van den Ned. Indischen Archipel en de Orang SiSkah van Ba,nka en Biliton.
Echter nemen ze in den laateten tijd steeds
er beschaafde zeden en gebruiken van Maleiers en Chineezen over.
In het kalme jaargetijde houden de OrangLaut zich bezig met het visschen van allerlei zeeproducten ; heele gezinnen trekken dan in hunne
prauwen uit en blijven some eenige maanden achtereen weg. Naast dit bedrijf oefenen zij ook de
klappercultuur uit.
Men pleegt in Lingga onder Orang Laut mede
to verstaan de Maleische bevolking van de eilandjes in het N. 0. van het eiland Lingga,
in tegenstelling met degenen, die op het
hoofdeiland hun woonplaats hebben. Bedoelt
men de Orang-Laoet in engeren zin, dan is het
beter to spreken van Orang Barok (0. Laut van
Singkep) en Orang Mantang (0. Laut van Lingga). (Zie vender ORANG StKAH en ORANG
TAMBOES).
ORANG LEPAR. Zie ORANG StKAH.
ORANG LOEBOE. Zie LOEBOE (ORANG).
ORANG LOM, ORANG MAPOR. Wonen in het
district Blinjoe van de afdeeling Noord-Banka on
in het daaraan grenzend deel van het district
Soengeiliat der afdeeling Soengeiliat. Zij dragon
naar de streek waar zij vooral gevonden worden
den naam van Orang Mapor, terwiji men zegt,
dat de benaming Lom wijst op hun heidenschon
godsdienst. Lom is nl. de Bankasche uitspraak
van Mom = nog niet. Zij zijn „nog niet" toegetreden tot den Islam, den godsdienst der overige
Inlandsche bevolking van Banka. He'e zuiverst
hebben de Orang Mapor zich gehouden in de
kampong Aer Abik van Blinjoe. In de andefe
kampongs hebben zij steeds meer over genomen
van de gewoonten hunner omgeving.
Het is waarschijnlijk, dat in hen bewaard zijn
gebleven de oudste Orang Darat, de Bankaneezen,
die nog niet overgingen tot den Islam en het langst
hun overoude gewoonten zijn blijven volgen.
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ORANG MAMAK—ORANG TALANG.

ORANG MAMAK. Ook Orang langkah lamo
geheeten, worden aangetroffen in de Talang Eko,
de Talang Djerindjing, de Talang Kelajan en
langs den bovenloop der Tjinako en der Gangsal,
alles in Indragiri. Zij zijn verdecld in soekoe's
binnen welke het huwelijksverbod hue scht
(exogamie). Het matriarchale verwantschapstelsel is bij hen zeer zuiver bewaard gebleven.
De kleeding der mannen bestaat nit een tjawat
van boomschors of doek en soms, daarenboven,
uit een opgerolden doek rond het lichaam ter
hoogte vanden navel ;de jongens dragen de tjawat
als een suspensoir; de vrouwen kleeden zich met
een lendendoek als saroeng en met een baadje.
Allen zijn met een ziekte behept,die de huid schilfert en hen aanhoudend het lichaam doet krabben ; van velen zijn vingers en teenen verschrompeld. Hun woningen zijn ellendige krotten ; op
de rijstvelden woont men boven de padischuren.
Onder de Mamak's zijn uitstekende wapensmeden, die prachtige krissen, klewangs, pieken en
kapmessen maken. De taal dezer menschen is een
dialect van het Min angkabausch.
ORANG MANTANG. Zie ORANG LAOET en
ORANG TAMBOES.
ORANG MAPOR. Zie ORANG LOM.
ORANG OELOE. Aldus is de naam van een
volksstam, die wordt aangetroffen in Klein-Mandailing, vooral in het landschap Oeloe, waaraan
waarschijnlijk deze lieden hun naam ontleenen.
wonen in vrij grooten getalo in de omstreken
van Moeara Si Pongi. Of dit yolk oorspronkelijk
eon Maleische stun is, staat niet vast ; even min
is het zeker, dat hot een stam is, verwant met
de Orang Loeboe (zie aldaar) of met de Orang
Koeboe van Zuid-Sumatra. Bataks zijn het in
geen geval. Hun donkere kleur heeft het vermoeden gewekt, dat ze misschien van Drawidischen oorsprong zijn (als bijv. de Sembiringstammen onder de KaroBata,ks, van wie dit vaststaat),
maar met zekerheid is hiervan niets bekend.
ORANG-OETAN (mAL.), op Sumatra door de
Maleiers mawas genoemd, door de Dajaks op
Borneo majas, kahio en keoe, ook salambing
(oude mannetjes) en boekoe (oude wijfjes),
(Simia satyru8 L. = Pongo pygmaeus Hoppius),
behoort tot de Anthropomorpha of Menschapen,
groote, bosschen bewonende, staartlooze apen,
zonder ziteelt, die bij het loopen alleen de
buitenranden der voeten op den grond zetten.
De hersenen vertoonen wel veel punten van overeenkomst met die van den mensch, maar zijn
belangrijk kleiner; de schedelinhoud bedraagt
bij den mannelijken Orang-oetan volgens Selenka
gemiddeld 455 cm 3. (bij den man 1500 cm 3.).
De Orang-oetan bewoont uitsluitend Borneo
en Sumatra. Hij leeft in bosschen, vooral in
het moerassige laagland tot dicht bij de kust,
maar ook tot op vrij groote hoogte in het gebergte en houdt zich bijna uitsluitend hoog in
de boomen op. 'pringen doet hij niet, in
zijne bewegingen is hij uiterst langzaam en
voorzichtig. Hij kan een diep en zwaar gebrul
aanheffen. Zijn voedsel bestaat vooral uit boomvruchten (met name doerians), jong loof en
andere plantendeelen, maar daarnaast ook uit
kleine dieren; vruchten schijnen echter het
hoofdbestanddeel to zijn. Den nacht brengt de
Orang-oetan slapende door in nesten, die hij van
takken on bladeren maakt en die een middellijn.
van 3-4 voet kunnen hebben.

Sommige Dajakstammen maken jacht op hem
om zijn vleesch. Zij jagen hem met vergiftigde
pijltjes en snijden dan voor het gebruik het
vleesch in de omgeving der wond uit. Ook de
Bataks jagen hem om zijn vleesch, zijn tanden,
die als amulet gedragen worden, en om zijn huid.
ORANG OETAN en ORANG RAWA. Een wezenlijk verschil tusschen deze beide stammen der
Siaksche bevolking sehijnt niet to bestaan, niet
anders ten minste dan dat laatstgenoemden bepaaldelijk de Orang oetan zijn, die op den vasten
wal langs en in de buurt van de Soengei Rawa verblijf houden. De Orang oetan zijn waarschijnlijk
do oorspronkelijke bewoners van de eilanden in
de nabijheid van de mondingen der Siak- en
Kampar-rivieren; op het eiland Padang zijn de
oorspronkelijke bewoners alien Orang oetan.
ORANG RAWA. Zie ORANG-OETAN.
ORANG SAKAI, SAKEI, SICCA. Komen voor
in de landsehappen Siak en Kota Intan (ook
Koento genoemd, doch ten rechte Koento Dar es
Salam geheeten) langs de Rokan Kiri-rivier en
de Batang Poetih (0.kust van Sumatra) en
worden door sommigen met de Orang akit,
oetan on rawa gezamenlijk tot de Rajat banang gerekend. Zij bewonen in Siak de Boven-Mandaustreek en in Kota Intan de Kampong van Anam. Zij zijn zeer bedreven jagers, leiden deels een min of meer zwervend
!even, zijn slecht gehuisvest in hoog opgebouwde,
somtijds in boomen aangebrachte woningen, hebben weinig behoeften, dragen veelal kleeding van
geklopte boombast, nog bij uitzondering een
baadje, voeren als wapens de kris en de koedjoer
(een lans met breede punt) ; zij maken hun huisraad van bamboo, De Orang sakai, die langs de
Rokan Kiri en de Boven-Mandau wonen, zijn in
naam Mohammedaan, bij de overige zijn heidensche begrippen overheerschend. Hun gntalsterkte
in Siak wordt gesehat op vier- tot vijfduizend.
ORANG SEKAH. D, Orang Sekah, door de
Chineezen Orang Sangkai genoemd (niet to verwarren met de Orang Sakai, zie aldaar), wonen in
prauwen en houden zich op Banka op aan de
kust van Muntok, in de Klabatbaai bij Mantoeng
en Bakit, en op Billiton, aan de kust van Pangkalpinang on op de Lepareilanden.
Er zijn twee soorten van Saabs, die van Pongo, een der Lepareilanden, welke ook wel Orang
Djoeroe genoemd worden en verder de gewone
Sekah, die overal op de andere I epareiland,--n en
langs de kust van Banka worden aangetroffen.
Dit yolk schijnt afkomstig to zijn uit Lingga en de
kusten van Malaka. De Orang Sekah , preekt, een
dialect van het Maleisch. Daarnaast be-ehikt hij
nog over eon eigen taal (bahasa Lontjong).
De aan beide einden spits toeloopende vaartuigen zijn de woningen der Orang Sekah. Deze
prachtige, breede, ruime prauwen zijn 24 vcet
lang, 5 voet breed on 3 hoog on herbergen man,
vrouw en kinderen, katten, ook wel kippen, soms
ook honden. Zie ook BANKA en BILLITON.
ORANG SELAM (ORANG ISLAM), d. i. Mohammedaan.
ORANG TALANG. Behooren tot de oorspronkelijke bewoners der 0. kust van Sumatra; zij wonen
aan do Mandaurivier en in de boschstreek tusschen
de Siak- en de Kamparrivieren. Waarschiillijk
zijn zij afstammelingen van onderhoorigen van
het eertijds machtige rijk van Gasip, waarvan de
zetel gevestigd was aan de rivier van diep naam.

ORANG TAMBOES OF 0. MANTANG—OUDERRECHT.
ORANG TAMBOES of ORANG MANTANG
moeten afstammelingen zijn van de groote groep
„Orang Laut", hoewel thans geheel op het land
levende en wet op het eiland Karimoen en nabijgelegen eilanden in zeer kleine nederzettingen en in
armelijke hutten van takken op het modder-

strand, zonder voldoende dekking. Zie onder
ORANG LAOET.
ORANJE-GEBERGTE. Zie NASSAU-GEBERGTE.
ORCHIDEEEN. Plantenfamilie der Monocotylen, met ongeveer 10.000 soorten over de geheele
aarde verspreid, doch voornamelijk in de warme
deelen voorkomend. Het zijn kruidachtige planten van zeer verschillende afmeting.
Orchideeen komen in Ned.-Indio zoowel in de
lage streken als in het bergland voor, tot zelfs in
het alpine gebied, waar ze nog talrijk zijn. Ze
bloeien meest in den drogen moesson, doch maken in den regentijd nieuwe stengels en bladeren.
Het aantal hunner soorten is niet to sehatten.
Voor de Javaansohe soorten zie Dr. J. J. Smith
Die Orellideen von Java (1915),.
ORDONNANTIEN. Zie WETGEVING.
ORDONNATEURS. Zie COMPTABELEN.
OREMBAI. Zie VAARTUIGEN.
ORLEAN. Zie BIXA ORELLANA.
ORNAMENTEN. Zie RIJKSSIERADEN.
ORNAMENTSCHAP. Aanduiding van die inheemsche rechtsgemeenschappen der Makassaren
en der Boegineezen, waar naar inlandsche opvatting het gezag berust bij zeker ornament (zie
RIJKSSIERADEN) en deszelfs drager. Staat
zulk een ornamentschap onder ons rechtstreeksch
bestuur, dan noemt men het een district of een regentschap; zoo neen, dan is het een zelfbesturend
landschap. Een bond of opperbond van ornamentschappen vormt dikwijls een eigen, grooter
inlandsch rijk (Loewoe, Boetoeng, en z. ; voorheen
Bone en Go wa). Zie BOEGINE14.1ZEN.
ORTHOSIPHON GRANDIFLORUM. Bold. fam
Labiatae, Koemis koetjing (MAL.), 11:Amoedjoeng
(JAN.) Koemis oetjing (soEND.). Sierplan , de
„kattesnor". In de Inl. en Europ. gem eskunde
als „Javaansche thee" in gebruik tegen blaasziek en.
ORYZA. Zie RUST.
OT DANOEM of DANOM. Dajaksche Stara.
Zie DAJAKS.
OTAKWA. Een rivier op de Z.-kust van
Nieuw-Guinea, ten 0. van Kaap Steen boom. De
mond ligt op 4° 59' 29" Z.B. en 137° 13' 37" O.L.
OTTERS. Het geslacht Lutra van de Roofdierfamilie der Mustelidae (zie WEZELS). In enkele
soorten in den Indischen Archipel vertegenwoordigd. Algemeene inlandsche namen zijn : andjing
ajer, berang berang (MAL.), ambrang, bomprang,
momprang ( MAL ?) ; simoeng op Sumatra, sero
(sow)), wergoel, welingsang (Jew.).
OUD AGAM. Onderafd. der afd. Agam (Sum.
Westkust), hoofdplaats Fort de Kock standplaats van den Ass. Resident. Het administratief ressort, door de Hollanders Oud Again
genoemd, is in hoofdzaak dat gedeelte van Agam
(zie aldaar), dat bestaat uit een vlak plateau van
puimsteentuffen en andere vulkanische producten, 900 M. boven den zeespiegel gelegen en de
Elke expeditie in een afgelegen deel van den Archipel brengt weer talrijke nieuwe soorten mee.
oude bodem van een der vroegere meren in de
Pad. bovenlanden is. Nadat het „meer van
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Again", was leeggeloopen, sneden de beken, die
het water van de hellingen van Marapi en Singga.
lang afvoerden, haar bedding al dieper en dieper
loodrecht in de zachte tuflagen, en zoo ontstonden door insnijding en door nastorting der wanden in dit Agam-plateau de vertakte, diepe ravij.
nen, die het landschap zijn eigenaardig natuur.
sohoon geven. Het meest karakteristiek daarvau
is het KarboUwengat (zie aldaar). Van de hellingen van den Marapi dalen ook bedtimes af, en
in het bijzonder de Tamboe6 snijdt zich diep
in de tuf in, en vormt met de andere beken, die
ten 0. van het Karbouwengat stroomen, de
Agamrivier; het geheele plateau ten O. van het
Karbouwengat is haar stroomgebied.
Oud Again wordt geheel beheerscht door de
twee reuzenvulkanen in het Z. Machtig mooi is de
gebogen lijn, die Marapi en Singgalang verbindt;
juist in het 1145 311. hooge zadel ligt K6t6 Baroe;
de trein klimt van Padang Pandjang (773 M.)
naar dit 81/4 K.M. ervan verwijderde punt, cm
dan weer naar Fort de Kock (station 921 M.)
af to dalen. In het N. sluit het gebergte van
Kamang den horizont af, terwijl ver in het N.W.
de slanke Ophir zich afteekent.
Oud Again is niet alleen een der schoonste,
maar ook een der meest gezonde berglanden van
Indio, dat bovendien econornisch belangrijk is.
Het is een land van rijst, cassia en koffie, al is
de productie van dit laatste artikel veel verminderd. Voor den kokospalm is het plateau to hoog
gelegen ; tabak wordt in Tilatang en Baso geteeld. Het land is zeer bekend door de goud- en
zilversmeden van Ko. 6 Gadang (zie aldaar) en do
weefsters dier plaats, de grofsmeden van Tangah
K6 6, de kopergieters van Kapalo Ko. 6 (Soengai
Poear) en de blauwververs van Galoeng. Againsche hand werkers, die alio soorten van metaal
be werken, zijn over het geheele gewest verspreid.
De onderafdeeling Oud Again bestond voor de
gewest. reorg. van 1913 (Ind. Stb. no. 321) uit 11
larassen, daarna uit 3 districten : Boekit Tinggi,
Ampat Angkat en Tilatang.

OUD- EN MIDDEL- JAVAANSCH. De oudere
tijdperken van het Javaansch, die aan de komst
der Europeanen in den Oost-Indischen Archipel,
dus aan de 16e eeuw voorafgaan, pleegt men in
het algemeen met den term Sawi (zie dat artikel)
to bestempelen. Vooral echter duidt men met
Kawi het Oudjavaansch aan, d. i. do taal,
zooals die gesproken wordt tot in de laatste
eeuw van het Madjapahitsche tijdperk, tot
ongeveer 1400. De taal van het tusschenliggende
tijdperk, dus van ongeveer 1400 tot ± 1550,
wordt Middel-Javaansch genoemd. De grena
tusschen Oud-, Middel- on Nieuw-Javaansch is
dus niet scherp to trekken. Over het algemeen
kan men zeggen, dat het Oudjavaansch meer
onsamengetrokken vormen on ook soms tweeklanken vertoont, die reeds in hot Middel-, doch
vooral in het Nieuw-Javaansch samengetrokken
en verloopen zijn. HA woord „mensch" b. v.
luidt in het oudste Oudjavaansch wuang, in het
Oudjavaansch wwang, in het Middel- en Nieuwjavaansch wong.
OUDERRECHT. De term „ouderrecht" geeft
dat verwantschapsstelsel aan, waarbij verwan.tschap ontsbaat en voortduurt, zoowel tusschen
kinderen en hun wader met diens verwanten,
als tusschen die kinderen en hun moeder met
haar verwanten; tevens staan bij dit ouderrech-

374

OUDERRECHT

telijke (parenteele, cognatische) verwantschapsstelsel man en vrouw in het huwelijk vrijwel
op eon lijn in rechten en bevoegdheden. Het ouderrechtelijke verwantschapsstelsel is in onzen
Archipel het meest verb eide; zoowel bij achterhike volken ale de Dajaks en de Toradja's als
bij do ontwikkelde Boegineezen en Javanen
wordt het aangetroffen.
OUDHEDEN. De geschiedenis van den Archipel in zeer korte trekker samenvattende, zou
men kunnen volstaan met to zeggen, dat zij vier
perioden doorleefd heeft. Na een zeer langen tijd
van eigen ontwikkeling volgde er een tijdperk,
waarin de Hindoe's de leiders of het voorbeeld
waren; daarop begon er de Islam mode to spreken,
en sedert de I6e eeuw de Europeanen. Waar
nu over Oudheden gesproken wordt, denkt men
in de wandeling in de tellereerste plaats aan
taken, voorwerpen, bouwv erken, enz., die, dagteekenende uit de tweeds periode, den zoogenananden Hindoetijd, gespaard zijn gebleven.
Terwiejl voor de Moharnm. en Hell. oudh(den
verwezen wordt naar de groote E cycl. van
Ned. IndiF worden hier dus alleen de Hindoeoudh( den behandeld.

JAVA.
Op Java zijn drie contra van Hindoeoudheden to onderscheiden: West-Java, Midden-Java, en Oost-Java.
Uit don aard der opschriften van West-Java is
gobleken dot do phial sers orvan Wishnte venterden; de Banff soort (Wet ggiscicif,) wijst naar
Zuid-indie (Dekhan). Op M.-Java, werwaarts de
Hindoe's zich later in glooter getale begeven
hebben, vindt men geen sporen meer van
Wishnoe-dienst, wel van Ciwaisme en Booddhisme. Eon opschrift van caka 654 (732 na Chr.),
gevoLden iii Keloe, het oudste gcdateerde van
Java, is in Wei ggi-schritt, maar de oudste
Boeddhistische opschriften van AI.-Java zijn in
het Nageri-type, een in N.-India gebruiktlijk
schrift. Van later datum zijn opschrTen in
eon derde schriLsoort, het oud-Javaansche of
Kawi-schrft, in zijn, oudsten vorm verwant aan
eon schrifttype uit N.-O. Bombay, en dus
waarschijnlijk naar Java gebracht door dezelde
Hindoe's, (Le het Nagari-echrift hidden gebracht.
Terwijl dus op M.-Java cwaisme en Btedd.hisme naast elkander bes.onden, moot men,
afgaande op de g,evonden op clie ifte,r, aann.emen, dat hot ciwaisme
bevenhand
echter heerschte er blijkbaar g en riveliteit
tusschen de bide godsdienvortnen en zij ii er
zelCs bowtizen, van een zeker syncrotisme. Wat
rijkdom van monument.en beereit wine eeb.ter
het Boeddhisnie het verve: Tjandi K Fsan,
Tj. S..tri, de BAslboedoer, Tj. Meedoet, Tj. Sewoe,
Tjae di Phosan zijn Boer dhistissh; all. en Tj.
Prambanan ken met de genoemd.e in grootsehheid van opzet wedij woven.
Tot ± 850 caka (A. D. 928) moot men aannemen dat het zonder twijfel buitengemeen
kraehtige Hindoe-leven op Midden-Java heeft
geduurd. Maar al vermindert het daar, hot
verdwijnt geenezins van Java, want men vindt
het voortgezet in het 3de centrum, 0:..stJava, waar het sedert ± 100 caka reeds duidelijk waarneembaar is: do eers.e sporen van.
Hindoe's op O.Java dateeren zelfs al van veel
vroeger (steen van Dinka, 682 caka). In overeenstemining met do veronderstelling, dat de
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Hindoe-invloed op O.Java uit M.Java stamt,
vindt men er in hoofdzaak bewijzen van het
voorkomen van ciwaisme, al zal bet Botddhisme
er niet ontbroken hebben. Omtrent deze period()
valt verder op to merken, dat, vooral tijdens
het in het laatst der 13de eeuw gestichte machtige rijk van Madjapahit, er op Java een nieuw
en verhoogd Iliedoe-leven ontst aat, waaraan
ook het Boeddhisme wader eenigszins deelneenit,
on veorts, dat reeds in de 3 eeuwen voor
l‘Iiidjapalit de vex binding van lIndoeisme en
Javanisme veel inniger was geworden dan in
de periode van M.Java; in het later° gedeelte
van den voor-Machjapahitsehen tijd herkreeg hot
Javaansche leven zelfs moor meer zijn oude
rechten; in het midden ongoveer van den bloeitijd van het rijk van Mhdjapihit kon de over
eeds grooter terrein zeh uis breiderde beschavir g stellig reeds Hindoe-Javaansch worden
genocmd.
Bij bovcnstaando schets client i.n het oog gehouden, dat de toestanden stellig wee gecompliceerder geweest zijn, dan ze daarin worden
voorgesteld, terwijI het geniis van andere gesehreven stukken dan de oorkouden de reoonstructie van Java's oudste geschiedenis zeer
on zeker maakt.
Voor eon volledige lijst der voornaamste
oudheden. op Java raad.plege men het ate. in
de • greote Encyclopaedic van 0.-I.; hierond.er
volgen all seri de voornaamste, niet wider BOROBOEDCER, DI1NG ,
DJAGO, MADJ A PAHIT, PANATARAN, (TJANDI), MENDOET,
PRAMBANAN-TEMPELS, SE\VOE (TJANDI)
en S! NGASARI (TJAND1) beschreven tempels.

MIDDEN-JAVA.
Semarang. Nog bestaande tempels: Tjandi Argaleoesoem'a (distr. Bodja), waar tegen de berghelling eerst twee voortempels met beeldhouwwerk, hooger twee andere tempels on nog hooger
weer drie met een klein gebouwtje hebben gelegen ; daar een en ander sinds 1870 niet nader
onderzocht is, kan niet verzekerd worden wat
er nog over is. Doze tempels waren iwat isch,
evenals Tjandi Doekoeh (distr. Am.barawa),
waarvan het voetstuk aanwezig is met een terras
ervoor, benevens fraginenten van den bovenbouw
en eenige beelden. Do tempelgroep Gedong
(tegen den Oongaran) bestaat nit overblijfselen
van waarschijnlijk acht groepen gebouwen op het
gebied van Semarang en, door eon raviju daarvan
gescheiden, op dat van K6.doe; van de eersten
staan er nog vijf, van de tweoden nog twee.
Kedoe. Tjandi Pawon is eon klein tempeltje
van vierkant model, gelegen tusschen Bara,boedoer en M&Idoet, op eon voetstuk staaiide,
met eon (gerestaureerd) dak net dagobbekroning
en reliefversiering om den teerling. Eon kleine
terapel van denzelfclen aard als die to Dieng en
Godong Sao gA, is ook Tjandi Selagrija nabij
Magelang; aan de buitenwanden worden beelden van giwa, Ganeca en Doergii, aangetroffen;
deze tempo! is on voltooid, een trap voerde erheen.
Tjandi Pringapoes, op de helling van den Sindark is aan de buitenzijde met reliefs versierd.;
in de tempelkaraer Jigt een nandi., zoodat ook
deze tempo! giwaiLisch is.
Djokjakarta. Te Tjandi Idjo staat nog een
tempel uit een groep van elf, met basreliefs versierd. De rijk geornarnenteerde Tjandi Kalasan of
Kalibening (tusschen Djokja en. Prambanan), blij.

OTJDHEDEN.
kene de inscriptie een 13oeddhistischeTira-tempel,
heeft den vorm van een Grieksch kruis. Het dak
heeft drie verdiepingen, de tweede en derde achtkantig, het geheel bekroond door een grooten
dagob; alle verdiepingen vertoonen nissen, in
enkele waarvan nog Dhyani-Boeddha-beelden
sitten. De tempel heeft zeer geleden ; de fundeering is grootendeels weggebroken en van den
bovenbouw alleen de Zuidgevel met al zijn ornament aanwezig. Op eenigen afstand ligt Tjandi
Sari, vermoedelijk het bij dezen tempel behoorende klooster. Het is een reehthoekig gebouw, in
twee verdiepingen opgetrokken, welke beide in
drieen verdeeld zijn ; de benedenverdieping diende tot godsdienstige verrichtingen, de tweede,
door een trap bereikbaar, tot woning voor de
priesters. De ingang en de ramen, of daarvoor in
de plaats tredende paneelen op beide verdiepingen, worden geflankeerd door Bodhisattwa's
on Tara's. Het dak is aan de zijkanten versierd
met kalamakara-nissen, waarin waarschijnlijk
Dhyani-Boeddha's gezeten hebben; boven op
het dak stonden drie dagobs. Over het algemeen
is Tjandi Sari zeer good bewaard gebleven.
Soerakarta. De groep van Tjandi Loemboeng
bestaat uit een hoofdtempel met zestien bijtempels in een vierkant er omheen. De hoofdtempel is van vierkant model met uitsprongen;
het dak was achtereenvolgens vierkant, achtzijdig en rond. Van binnen zijn er elf ledige
nissen. De eenvoudige vierkante bijtempeltjes
hebben beide dakverdiepingen in een achthoek
en daarboven de dagob. Tjandi Sadjiwan (eigenlijk Kalongan) is vooral merkwaardig door de
reliefs van het soubasement, dierfabels voorstellend, de paneelen onder de makara's van den ingang en de voorstellingen op de trapvleugels.
Van den bovenbouw, waarin Boeddhistische
beelden gevorden zijn, is slechts weinig over.
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een piramidaal dak. Belangrijk in oudheidkundig
opzicht zijn verder de Penanggoengan en Weirang. Aan den voet van eerstgenoemden berg vindt
men to Djedoeng een tweetal tempelrestes, sporen
van een toegangspoort, en, wat hoogerop, nog
twee gave poorten ; de tempels dragen ook den.
naam Tjandi Pasetran. Verder ligt tegen genoemden berg de bad plaats Djalatoenda., waar behalve
het jaartal 899, de naam van Oedajana, koning
.Airlangga's wader, prijkt. Nog hooger wordt do
Tjandi Sela- Kelir aangetroffen, bestaande uit een
aantal tempels en bijgebouwen uit den laatsten
Hindoe-tijd; in deze omgeving is evenals op den
Welirang het onderzoek nog in vollen gang. Eenigszins buiten het kader der oud-Javaansche tempels
valt de Tjandi Pari bij Sidhoardjo, welke merkwaardigerwijze een aantal kenmerken vertoont,
die nergens anders op Java, doch daarentegen
wel in het oude Tjampa (tegenwoordig Annam)
worden teruggevonden.
Pasoeroean. In dew residentie treft men den
oudst bekenden tempel van Oost-Java aan, de
Tjandi Goenoeng Gangsir, een baksteenbouw met
allerlei Midden-Javaansche versieringsmotieven
en zeker nit den overgangstijd dateerend. Een der
best bewaarde tempels is de in de nabijheid
van Singasari gelegen Tjandi Kidal, de in hoog
model opgetrokken ciwaitische graftempel van
Anoeshanfitha. Een derde koninklijk grafmonnment is de Tjandi Djawi, bijzetplaats van Kertanagara, waarvan alleen het met reliefs versierde soubasement over is; daarbij vindt men nog
een gespleten poort en een monumentale waterdoorlaat.

BUlTENBEZITTINGEN.
Padangsche Bovenlanden. In het Noordelijk

Noordelijk tegen den Kloet ligt Tjandi Wringin brandjang, een eenvoudig rechthoekig gebouw met een kamer en kleine luchtgaten;
het dak loopt glad en schuin toe als bij een
gewoon Europeesch huis. Eveneens in de nabijheid van Blitar vindt men de Tjandi's Sawentar en Kali-tjilik, de eerste sedert kort ontgraven ; beiden van vierkant model, zich hoog
verheffend op een onderbouw en met een top, die

deel worden baksteenen ruines aangetroffen, biaro genaamd, met name to Taroeng-Taroeng,
Pantjahan, Loeboek Sikaping, Galoegoer on
Ban gkinang. Vermeldenswaardig zijn vooral de
Boeddhistische stoepa's van Tandjoeng Medan
on Moeara Takoes, waarin nog gouden plaatjes
enz. met mystiekesyllaben in Nagari-Echrift ge vonden werden. De onderafdeeling Fort van der Ca pellen, het middelpunt van het Minangkabausche
rijk, heeft een groot aantal inscripties opgeleverd,
grootendeels uit de dertiende caka-eeuw van
worst Adityawarman. Rotsinseripties vindt men
to Pariangan en to Batoe Bapahat (bij Soeroaso).

in banden on pilasters geornamenteerd is. Tjandi
Papoh of Kotes is merkwaardig als eenig overgebleven voorbeeld van een tempelvoetstuk met
drie kleine gebouw jes van altaar- en miniatuurtempel-vorm, gelijk men thans nog op Bali vindt.
De Boeddhistiselie Tjandi Sanggrahan vertoont
nog dicrenreliefs; van de vijf tempels op den Walikoekoen is nog slechts eel', Tjandi Djadi, over,
een zeer eigenaardig bouwwerk met een ronden
muur boven een regelmatigen achthoek, en deze
weer boven een vierkant soubasement; de tempel
heeft een zeer groote ronde put, doch Been trap
of ingang.
Van de overblijfselen der oude hoofdstad MAIM APAHIT is onder het desbetreffend artikel
reeds sprake geweest; op het oogenblik ziet men,
daarvan nog tempelrestes te Kedaton en een baksteentempel, Tjandi Brahoe, verder een tweetal
poorten, Wringin lawang van het op Bali nog
veelvuldig vocrkomende model der gespleten
poort, z.g.n. tjandi bentar, en Badjang ratoe,
eveneens van baksteen, dock met zes trappen en

Ook in de Batanghari-districten zijn een aantal
baksteenen ruines als boven bedoeld aangetroffen
o. a. to Pagar R)tjok; hier ligt bovendien een
steenen Awalokitecwara in vreeswekkenden vorm
en een Amoghapfica-voetstuk met wijinscriptio
uit 1208 gtka van den Ja -vaanschen koning Ker.tanagara. Het bijbehoorend beeld met opschrift
van Adityawarman uit 1269 caka staat te Rambahan, een Boeddha-beeld te Batang Timpeh.
Ten slotte komen ook to Moearo Sangir (onderafdeeling Moearo Laboeh) baksteenruines voor.
Tapanoeli. Vooral in de onderafdeeling Padang
Lawas worden talrijke baksteenen biaro's aangetroffen, de meeste met beeldfragmenten. Van
grooten omvang is de Biara Si Pamoetoeng aan
den mond der Panei, met meerdere ruines, ringmuur en beelden. Ook bij Goenoeng Toea Tonga
zijn terrassen met ruines on beeldwerk gevonden.
Benkoelen. Behalve ruwe steenen beelden is
vooral belangrijk een beschreven steen uit 966
caka in Oud-Javaansch schrift, liggende to Bawang.
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Lampongsche Districten. Twijfelachtige gebouwen en beeldfragmenten te Ketapang bij de ankerplaat s.
Palembang. De onderafdeelin gen Lematan g Oeloe
en Pasemah-landen leverden een aantal ruwe
steenen beelden en soortgelijke voorwerpen op,
waarin de Hindoe-invloed problematisch is. Uit
Moesi Oeloe is een steenen Awalokitegwara
afkomstig. Het belangrijkst is de onderafdeeling Lematang Ilir; te Tanah Abang stond
de Tjandi Kedebong Oendan, vanwaar basreliefs,
beelden en versieringsfragmenten afkomstig zijn,
te Pandan lagen de Tjandi's Modong Kampongan ilir, die een lingga en topstuk opleverden, te
Batoe Radja de Tjandi Babat Kampongan oeloe,
waarin eveneens beelden enz. (o.a. Brahma of
Trimoerti) gevonden werden. Uit de residentie
Palembang zijn ook nog een steenen Ganega en
Boeddha en een bronzen Boeddha afkomstig.
Djambi. Behalve een inscriptie in Wenggischrift( ?) te Karang Brahi aan den bovenloop
van de Merangin, liggen de voornaamste oudheden in de buurt van Djambi zelf. (Zie ald.)
In de onderafdeeling
Oostkust van Sumatra.
Simeloengoen worden op verschillende plaatsen
ruwe steenen beelden gevonden, terwijl een
baksteenen gebouw met reliefs aan den bovenloop der Batoebara-rivier gestaan zou hebben. Hindoe-ruines kwamen verder voor te Kota
Pinang in Siak en Kota Benoewang in Rokan.
Atjeh en Onderhoorigheden. Uit dit gouvernement is slechts eon Hindoe-oudheid bekend, een
steenen Awalokitecwara-kop.
Riouw en Onderh. Gouden sieraden enz. zijn
zoowel op Pengoedjan als in de afd. Lingga
gevonden ; Hindoe-ruines worden vernaeld op
den top van den Poepoetan Kling in Indragiri.
Banka en Onderhoorigheden. Te Kota Kapoer
aan den mond der Mendoek-rivier zijn bij een
aarden wal twee steenen met Wenggi-schrift aangetroffen, waarvan een gedateerd is 608 caka
en een vloekbede van koning Widjaja bevat.
Westerajdeeling van Borneo. Uit de hoofdplaats
Pontianak komt een steenen nandi. Te Sanggau
zijn overblijfselen van een bouwwerk gevonden,
evenals aan de overzijde van de Sokajara te
Monggo Batah; een Ganega, nandi en lingga van
steen zijn vanhier afkomstig, terwijl nog een
gouden lingga uit de Kapoeas werd opgevischt.
Zuider• en Ooster - aldeeling van Borneo. Het
belangrijkste zijn de overblijfselen in Koetei.
Te
.Ara Kaman zijn vier beschreven steenen
in Wenggi-schrift gevonden, bevattend inscripties van koning Moelawarman, verder gouden
voorwerpen, waaronder een Wishnoe-beeldje, en
een oud vaartuig, te Seboeloe een steenen nandi
en monsterkop, te Kota Bangoer wellicht een
Boeddhabeeld. In grotten van den Goenoeng
Kombeng zijn een zestigtal steenen beelden aangetroffen, waaronder ciwa, Brahma, Ganega,
Karttikeya, nandi enz. ; ook is er sprake van
muurschildering. Nog elders in Koetei wordt van
tempelruines melding gemaakt, onder meer in
het gebied der Bahau-Dajaks. Aan de bovenOok zijn uit deze onderafdeeling afkomstig een
bronzen Ganega, steenen nandi en bronzen Lokan Atha met inscriptie uit 946 caka.
Mahakam vindt men nog een en ander te Long
Bagoeng, Ana en Rata, op laatstgenoemde plaats
een steenen nandi, lingga en drie voetstukken.
Menado. Steen met ingekraste figuren te Ka-

nonang in Amoerang; ruwe steenen beelden en
potten op verschillende plaatsen in de onderafdeeling Poso. De herkomst van deze en de volgende oudheden is zeer onzeker.
Celebes en Onderhoorigheden. Keteltrom (welke
voorwerpen, hoewel niet van de Hindoe's afkomstig, zeer zeker onder de merkwaardigste oudheden behooren, zie artikel KETELTROMMEN) to
Bontobangoen op Saleier; verdere vonds i- en van
kleine voorwerpen op datzelfde eiland. Niet-Hindoesch maar wel oud zijn ook de lijkurnen van
Boni en Wadjo.
Amboina. Een gouden ciwa-beeldje is gevonden to Amahai op Ceram; bronzen keteltrommen
te Warkar op het eiland Koer, Loeang en Leti
(Loehoelele en Tapoe Lewang).
Timor en Onderhoorigheden. Keteltrom to Lola
op Roti en misschien op Soembawa. Bepaalde
Hirdoe-oudheden zijn bekend van Bima, een
steenen Trimoerti en Kala to Tato, een nis met
zeven beeldjes aan den in gang der Bima-baai en
een b3schreven steen in Kawi-sehrift, to Palama.
Bali en Lombok. Daar de oudheidkundige inventarisatie van deze eilanden nog niet heeft
plaats gehad, kan Been systematisch overzieht,
gegeven worden gelijk van Java. Vermeld kunnen echter worden overblijfselen van een tjandi
met een ciwaitiseh beeld en een nandi to Boekti
in Boeleleng; jaartal 938 calca in een grot to
Sangsit; koperplaten to Stimbiran, Klandis en
Blantih, van 844, 873, 897, 93S, 937, 1020 en 1103
caka; een verzameling oude bronzen voorwerpen,
afkomstig van Batoe-Agoeng in Djernbrana en

een keteltrom to Pedjeng in Zuid-Bali.
Bij de beelden op Java gevonden worden verschillende typen onderscheiden. Het zoogenaamde Padjadjaran-type, aldus naar het West-Javaansche Hindoerijk genoemd, wordt alleen in de
Soendalanden (Artja domas, Buitenzorg, Preanger) aangetroffen; die beelden zijn van zeer primitieve bewerking, zeer zelden los van den steen
gebeiteld, maar bijna steeds daarop uitgehouwen
en gewoonlijk met onzekere, smalle lijnen, zonder
goede verhouding tot het geheel, van vaak gedrochtelijke vormen en de kenteekenen dragend,
dat zij tot eene soort van ontwikkeling behooren
waarin het Polynesische verre de overhand had
boven de Hindoe-inwerking. Hun ouderdom
moet echter, naar sommige van jaartallen voorziene beelden, eerder uit de periode 1200-1500
geschat worden. De meer ontwikkelde beeldhouwwerken kunnen in verschillende typen worden onderscheiden, naarmate er meer de echte
Hindoe-kunst aan het woord is, dan wel het werk
van den Javaan aan zichzelven overgelaten,
in welk geval het gelaat der beelden van het Po.
lynesische ras is en zij verder in lichaamsbouw,
kleeding, enz. aan den tegenwoordigen Javaan
herinneren. Een laatste type, waarvan echter nog
weinig voorbeelden bekend zijn, heeft waarschijnlijk een ouderdom, die niet verder gaat dan de
14e eeuw, is alleen in Oost-Java to vinden en sluit
aan bij de oudste beelden, die op Bali bewaard zijn.
De beelden zijn van steen, meestal andesiet,
zeldzamer gebakken steen, en van metaal: brons,
ijzer, zilver on goud. De steenen zijn sons meters
hoog, de m,etalen enkele centimeters tot enkele
decimeters. Voor de beschrijving der attributen
van godenbeelden en Boeddhistische beelden
raadplege men het artikel in de groote Eau-
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clopaedie van Ned. Indio, en vergelijke men
tevens de artikelen BOROBOEDOER, BRAHMA, BRAHMANISME, cIWA, CIWAISME,
DOERGA, GANEcA. en H1NDOEISME, in deze
beknopte E3cyclopaedie. Voor de verzorging der
oudheden tie OUDHEIDKUNDIGE, DIENST.
OUDHEIDKUNDIGE DIENST. De , rechtstreeksche en voortdurende bemoeienis der
Regeering met de zorg voor de oudheden
dateert van 1901, in welk jaar bij Gouv. Besl.
van 18 Mei no. 4 werd ingesteld de „Commissie in
Nederlandsch-India voor Oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera", belast met het samenstellen van archaeologische en architectonische beschrijvingen van de oudheden op genoemde eilanden, het in teekening brengen dan
wel photografeeren dier oudheden, v. z. v. dit
nog niet was geschied, het vervaardigen van
gipsafgietsels en het aangeven van middelen om
de monumenten voor verval te behoeden. Deze
nit drie leden bestaande commissie heeft onder
leiding van Dr. J. L. A. Brandes tot diens dood
in 1905 een verbazingwekkende hoeveelheid voortreffelijk werk geleverd. Als gevolg van een door
Dr. N. J. Krom in opdracht van het Gaily.
gemaakte .studiereis in Britseh-Ir die en IndoChina werd bij Gouv. Besl. van 14 Juni 1913
no. 62 (Ind Stb. no. 407) overgegaan tot de
instelling van een Oudheidkundigen Dienst.
Aan dezen is opgedragen de inventarisatie
en, — in overleg met de Hoofden van gewestelijk bestuur, — het toezicht op de oudheden in
Nederlandsch-India, zoowel die van Hindoeschen,
Mohamm. en Chin. als op die van Nederl. oorsprong, de beraming en uitvoering van maatregelen oni de oudheden voor verdei verval to
behoeden, het doen van opnamen, en opmetingen en verder in het algemeen het oudheidkundig
onderzoek in den ruimsten zin, ook op epigrafisch
gebied.
De Dienst publiceert driemaandelijks een
Oudheidkundig Verslag met een overzicht der
loopende werkzaamheden, waarvan de resultaten eons per jaar in de Rapporten van den
Oudheidkundigen Dienst (vervolg op die der
Oudh. Commissie) wetenschappelijk bewerkt
worden uitgegeven. Op ongeregelde tijden verschijnen verder monografieen over oudheidkundige onderwerpen, gelijk er reeds tweeover de tempels Djago, Singasari en Panataran
door de commissie uitgegeven waren.
OUTHOORN (WILLEM VAN). Geb. 1635 to
Lariki (eiland Amboina), bekleedde een aantal
voorname betrekkingen in dienst der 0. I. C.;
17 Dec. 1690 word hij tot Gouv.-Gen. benoemd
on trad 24 Sept. 1691 als Landvoogd op. Trad
in 1704 of en overleed 1720 to Batavia.
Zijn bestuur werd slechts door weinige belangrijke gebeurtenissen gekenmerkt. In 1693
werd Pondichery op de Franschen veroverd
en in 1701 werden contracten gesloten met
Dompo, Tambora, Sangar en Papekat. Order
zijn bestuur word voor 't eerst gepoogd de koffiecultuur op Java in te voeren.
OVEREENKOMSTEN. In dit artikel is uitsluitend sprake van overeenkomsten tusschen Inlanders en niet - Inlanders, welke het onderwerp eener
speciale wetgeving uitmaken. De overeenkomsten toch tusschen Europeanen onderling worden
beheerscht door het Burgerlijk Wetboek en het
Wetboek van Koophandel; tusschen inlanders
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onderling door hunne godsd. wetten, instellingen
en gebruiken waarover zie ISLAM. III. DE
ISLAM IN NEDERL.-INDIE. — Zfe voor
werkcontracten met van elders ingevoerde arbeiders het artikel KOELIE.
De hierbedoelde specials wetgeving had gewoonlijk hoofdzakelijk ten doel, den Inlander,
dien men in vele opzichten ale onmondig beschouwde, to beschermen tegen vreemde elementen, die van zijn onkunde, lichtgeloovigheid en
geneigdheid om meer op onmiddellijk voordeel to
letten dan met de toekomst rekening to houden,
zochten part ij to trekken door hem zich tot iets to
laten verbinden, waarvan hij de strekking en govolgen niet voldoende kon vatten.
Tot regeling van de verhuring van grond door
Inlanders aan. niet-Inlanders is in 1918 een
nieuwe grondhuurordonnantie afgekondigd. (Ind.
Stb. no. 88 j°. no. 214), welke, evenals de in.
getrokken ordonnantie van 1900 (Ind. Stb. no.
240) niet van toepassing is op de Vorstenlanden en de particuliere landerijen, en die in
working is getreden voor de residenties Bantam,
Batavia, Kedoe, Banjoemas, Semarang, Kediri,
Pasoeroean en Besoeki en voor eenige districten
in de overige gewesten van Java en Madoera.
Zonder de bescherming van den inlander uit het
oog to verliezen, houdt deze verordening in
meerdere mate dan hare voorgangsters rekening
met de belangen der suikerindustrie, d. i. met de
huurders der gronden, voor wie de mogelijkheid
is opengesteld zich voor langeren termijn het
gebruik van gronden to verzekeren. gewichtigste afwijkingen van die van 1900 zijn de navolgende. Naast het sluiten van eene overeenkomst,
bij open bare akte verleden voor een door het
Hoofd van Gewestelijk Bestuur aan to wijzen.
ambtenaar B. B., is voor het bijzondere geval dat
in streken, door den Resident aangewezen, grondhuurovereenkomsten worden aangegaan voor
niet langer dan een jaar betreffende communale
gronden met vaste aarideelen, het sluiten daarvan ook op andere wijze toegelaten. De eerstbedoelde overeenkomsten mogen niet worden gesloten voor de 15e of de 30e maand voorafgaande
aan het jaar waarin de grond in bewerking of
gebruik zal worden genomen, al naarmate ze op
korten of langen termijn zijn aangegaan, tenzij
het gronden betreft, waarvan de bevloeiing verbeterd zal worden op kosten van den huurder,
de laatstbedoelde overeenkomsten niet voor de
15e maand voorafgaande aan het jaar, waarin de
huurtermijn aanvangt. De duur der huurtermijnen is aan de volgende wettelijke maxima gebonden: 3 1 4 jaar van sawahs, 12 jaar van drogen
grond, 1 jaar van am.btsvelden; 25 jaar van al de
evengenoemde gronden wanneer ze noodig zijn
voor het aanleggen van vaste railbanen, wegen of
waterleidingen. Sawahs kunnen ook worden ingehuurd voor langer dan jaar, n.l. voor ten
hoogste 24 jaar; evenwA rusten alsdan op den
huurder bijzondere verplichtingen w. o. het ter
beschikking stellen van den grond ten gebruiko
- van den verhuurder gedurende eenige Westmoessons en de betaling van een huurschat niet
beneden een wettelijk vastgesteld minimum.
Voor gronden, welke, gehuurd worden voor de
teelt van tabak, kunnen onder bepaalde voorwaarden afwijkende bedingen ten aanzien van den
maximum-duur der huurtermijnen worden gemaakt. Bij verhuur van communaal bezeten
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gronden wordt rekening gehouden met de minderheid der deelgerechtigden, die met den verhuur niet hebben ingestemd; te hunnen behoeve
moet van die gronden een deel worden uitgezonderd gelijkstaande met dat bij hen in gebruik.
Gerechtigden tot het gebruik van gemeentelijken
grond mogen hunne aandeelen verhuren voor
'anger dan den duur van hun recht, mits tegen
de overeenkomst, te verlijden bij openbare akte,
geen bezwaar zij gemaakt door 14 der gezamenlijke declgerechtigden ; voor zoodanigen grond,
periodiek bezeten of met wisselende aandeelen,
is even wel de huurtermijn ten hoogste 3i jaar.
Wordt eene onderneming, welke gronden heeft
ingehuurd, verkocht, dan gaat de huur slier gronden over op den kooper door zijne verklaring dat
14 de verplichtingen des huurders aanvaardt,
afgelegd ten overstaan van den ambtenaar met
het bekrachtig.en der huurovereenkomsten belast. Doze bekrachtiging geschiedt door het
Hoofd van Plaatsclijk Bestuur of een anderen
door het Hoofd van het Gewestelijk Bus uur can
te wijzen bestuursambtenaar. De redenen, welke
tot weigering der b( kraehtiging kunnen leiden,
zijn ui voerig omschreven. Het onthouden van
den grond bij verhuur op langen termijn aan den
verhuurder in een bepaalden Weatmoesson is
mede strafbaar gesteld.
Bij old. in working tiederde op 1 April 1919 is
voorts bepaald, dat de bekrachtiging van grendhuureontracten op Java in den vervolge ook kan
worden geweigerd om redenen van algemeen belang, volgeps regelen, door de Ind. Reg. aan de
betrokken bcstuursambtenarc n mre te dcelen.
Ook voor sommige Buitenbezittingen zijn verordeningen vastgesteld tot regeling van verhuur
van gronden door inlanders aan niet-inlanders,
en wel voor de Minahasa (Ind. S b. 1877 n°. 127),
Amboina (Ind. Sib. 1880 no. 217), Lampongsche
districten (Ind. Sib. 1885 no. 45) en Z.-on O.afd.
van Borneo (Ind. S: b. 1888 no. 198). Zij volgen in
hoofdzaak de bepalingen, in 1871 voor Java vastgesteld ; in die streken komt zoodanige verhuur
echter slechts zelden voor.
De Agrarische Reglernenten voor Sumatra's
West kust (Ind. Stb. 1915 no. 98) en Menado (Ind.
Stb. 1918 no. 80) vorderen, dat grondhuurovereenkorusten, door inlanders met niet-inlanders te
sluiten, worden verleden ten overstaan van een
door bet Hoofd van Gewestelijk 13.stuur aan te
wijzen ambtenaar B. B., die, wat hot eerstgenoemde gewest betreft, de akte niet veriijdt zonder eel's', het hoofd der nagari te hebben geraadpleegd.Weigert die ambtenaar zijne medewerking,
dan kan de beslissing worden ingcroepen van het
Hoofd van Gewestelijk Bestuur. D, duur der
huurtermijnen is ten hoogste 5 jaren voor sawahgrond, 10 jaren voor drogen grond en 20 jaren
voor greed bestemd tot het aanleggen van vaste
railbanen, wegen en waterleidingen, voor eon
decl van het grondbezit der familie even wel niet
langer dan de duur van het genot van den verhuurder. Ook bier het verbod van het boding
omtrent wederinhuur na verloop van den huurtermijn, eene bepaling betreffende levering en teruglevering van den grond als voor Java, en voorschriften met betrekking tot vooruitbetaling op
den huurschat. Ook veer Soerakarta en Djokjakarta zijn in het grondhuur-reglement (Ind. Si b.
1918 no. 20) voorschriften in het leven geroepen
betrekkelijk verhuur van gronden door inlanders

aan niet-inlanders, t. w. door inlandsche gemeenten, houders van binnen die gemeenten
gelegen ambtsvelden en zoogenaamde pensioengronden aan de landbouwondernemers: evenals
voor de Gouvernementslanden een huurtermijn
van 21 1/2 jaar voor sawahs, daarentegen van 10
jaar voor drogen grond, 1 jaar voor ambtsvelden
e n pensioengronden. Voor den huurprijs van
sawahs geldt eon wettelijk minimum, telkens voor
tier jaren vast te stellen. Dc akte wordt verleden
ten overstaan van een door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur aan te wijzen ambtenaar; ze
behoeft bekrachtiging van het Hoofd van Plaatselijk Best uur, terwijI appel op den Resident is
toegelaten hij weigering van de bekrachtiging.
Voor eon historisch overzieht van de vroegere
bepalingen, zie bet art. OVEREENKOMSTEN
in de groote Encycl. van Ned. Indic; eveLzoo
veer de verdere maatregelen ter bescherming
van de economische belangen der Inl. bevolking,
waarvoor men tevens vergelijke het art. FABRI EKENORDONNANTIE in deze beknopte
Encyelo paed ie.
OVERLIJDEN. Onder de Mohammedaansche
bevolking van Ned.-Indio worden de voorschriften van den Islam betreffende de plechtigheden na het overlijden vrij getrouw nageleefd, zij het dan ook in kleinighcden gewijzigd
of vermeerderd overeenkomstig locale gebruiken.
De godsdienstbeambte in de kampongs en dorpen (zie DORPSGEESTELIJKE) leidt gewoonlijk de lijkbezorging. Hij zorgt voor de behoorlijke naleving zoo wel van de ritueele lijkwassching als van do voorgeschreven inwikkeling
in de lijkwaden, de zgn. k a f a n's (stukken
wit good), welke in een oneven aantal om den
doode worden gewonden. Hij verricht de doodensem ba hjan g (de salat al-djintizah
der Mohammedaansche wetboeken) bij de
lijkbaar, met diegenen der verwanten on verdere
aanwezigen, die daartoe in staat mochten zijn.
Verder belast hij zich met de gebeden tot wijding
der godsdienstige maaltijden, (zie KANDOERI).
Do speed en haastige trod, waarmede men den
overiedene in den Archipel rneestal grafwaarts
draagt, komt overeen met het gebruik in vele
andere Mohammedaansche landen. De baar
wordt met een kleed gcdekt; daarboven pleegt
men een wit katoenen zonnescherm to dragen. Sums worden wel geldstukjes gestrooid
langs den weg, lien de stoet naar het graf
volgt. (Zie verder GRAF, 2 en TALKIN).
Eon rouwgewaad is niet vocrgesehreven, maar
voor de ‘vccluwe geldt, het als onbetamelijk, zich
gedurende de d d a h, d.i. den tijd, gedurende welken zij volgens de Moharnmedaansche
wet niet mag hertrouwen, met bonte kleuren
of versierselen op to schikken.
Dc lijkplechtigheden bij de niet-geislamiseerde
volken worden behandeld in de ethnographische artikelen over elk hunner, waaraan hier
nog het volgende kan worden toegevoegd.
In eenige streken van den Archipel komt het
voor, dat de verwanten en vrienden zich, pro
forma, tegen het wegbrengen van het lijk verzetten ; zoo bij de Bataks, op Timor en Roti, in
het bijzonder ook op Bali („de strijd om het lijk").
SLaat dit gebruik wellicht in verband met vrees
voor den geest van den overledene, of voor booze
geesten, die den dood veroorzaakt hebben, zeker
is het wel dat, althans op Bali en wellicht secun-
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dair, zoo iets ook als een bewijs van liefde en aanhankelijkheid voor den overledene is op te vatten.
Zeer verspreid zijn de gebruiken, om den
geest des overledenen, die het den achterblijvenden lastig wil vallen, het spoor bijster te waken,
en alle emeenschap met hem af te snijden;
daartoe kan dienen het verlaten van de plaats
waar een sterfgeval heeft plaats gehad (Orang
Koeboe op Sumatra, bewoners van de Z.O.kust van Ceram, bewoners van Boeroe), het
uitdragen van 't lijk door een opzettelijk gemaakte opening in den wand, of in den vloer
(district Tonsawang der Minahasa), het ronddragen van het lijk om het huis (vroeger in
de Minahasa), het mg,ken van rumoer (Bolaing
Mongondou, Makassaren en Boegineezen, Dajaks,
Bataks en Niassers1. Bij daze en allerlei andere z.g.
rouwgebruiken moet echter in het oog gehouden
worden, dat ze, gedeeltelijk althans, ook wel verklaard kunnen worden uit de vrees voor de booze
geesten, die den dood des overledenen veroorzaakt
hebben, en wien men derhalve het spoor bijster
moot maken. Doze rouwgebruiken moeten in de
eerste plaats gehouden worden door de verwanten; er behooren onder: het thuis blijven der
familie (Noemforen op N.-Guinea, in M.-Flores
en op de Aroe-eilanden); het zich onkenbaar
waken, o.a. door het dragon van andere kleeding en het afleggen van sieraden, („rouwkleeding") (Dore-baai, Z.W. kust van N.-Guinea,
O.kust der Geelvinksbaai, verschillende Dajakstammen, Ceram, Kei-eilanden e.a.).
De rouw, de vermomming, eindigt wanneer de
overlevenden hun plicht tegenover den overledene hebben vervuld ; die plicht bestaat in
het vieren van het doodenfeest. Aan het geloof
aan een voorzettting van het leven na den
dood voegt zich de verplichting der achtergeblevenen ow to zorgen voor een behoorlijk uitzet
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van den gestorvene; hem moot worden modem).
geven ales waaraan hij Binds behoefte zal
hebben : menschen worden gedood ow hem
der to dienen, dieren, spijzen, kleederen,
raad, wdpens, dat alles wordt geofferd tot zijn
nut; ten grondslag hieraan ligt made het begrip,
dat de mensch ook na zijn dood eigenaar Wig!)
van zijn bezittingen, en ale roof worth beschouwd
wat de achterblij venden zich daarvan toedigenen;
alles wat bij het graf wordt neergelegd, wapens,
sieraden en kostbare kleeding, zooals bij de
Dajaks geschiedt, getuigt van daze opvatting.
Wegens gebrek aan de noodige middelen wordt
dit doodenfeest gewoonlijk lang, soms jaren, uitgesteld ; in afwachting daarvan heeft een voorloopige begrafenis of bijzetting plaats, vaak in
een uitgeholden boom.
Omtrent de mogelijke beteekenis van het afsnijden van het Naar als teeken van rouw, zie
Wilken, Ueber das Haaropfer and einige andere
Trauergebrauche bei den Volkern Indonesiens,
Revue col. internat., II, 1886, I, 1887.

OVERSTRATEN (PIETER GERHARDUS
VAN). Geb. to Bergen op Zoom, ald. gedoopt
in 1755 was, na in Indio een aantal andere hooge
betrekkingen bekleed to hebben, van 1791-1796
Gouverneur en Dilecteur van Java's N.O. kust;
v n 1797-1801, het jaar van zijn overlijden,
.Gouv. Gen. van N. I.
Tijdens het bestuur van Van Overstraten, die
als Gouv. van Java's N.O.-kust zich zeer onderscheidde, doch als Gouv.-Gen. zeer moeilijke
tijden beleefde, werd de 0.-I. Comp. ontbonden,
ging Ternate in handen der Engelschen over en
werd Batavia door een Engelsche vloot
geblokkeerd on de werken op Onrust en eenige
andere eilandjes vernield. Zijn bestuur, naar
strikt conservatieve beginselen, streefde inzonderheid naar de weerbaarheid der kolonie.

P.
PAAL. Een in Ned.-India nog zeer veel gebruikte maat bij het bepalen van afstanden
langs wegen. In de meeste gevallen worden,
indien van „palen" — zonder nadere aanduiding — gesproken wordt, bedoeld z. g. „Javapaler)" ter lengte van 400 Rijnl. roeden of
1506.943 M. In enkele deelen van Sumatra, wordt
gereketid bij z.g. „Sumatra palen", diel zeemijl
(V, Geogr. mijl) d. i. 1851.852 M.lang zijn.
PAARD (P. guim ci,b,o1u5 L.). De paarden en
ezels, soorten van het geslacht Equus, behooren
(zie HOEFDIERE.N).
Peri ssodactyla
tot de
Het paard, koeda (m AL, SOEN D. ); djaran
(LAAG-.) AV. ); kapal (noon-JAv.); cljeureu:1 of tjeureurn (M ADOER.) ; hoeda of hoda (BAT. ); oeda ( AT.J.)
djara (soEmB.), komt in den Indischen Archipel
slechts als huisdier, zelden verwilderd (Timor,
Zuid-Celebes), voor. De paarden van den Archipel
behooren tot het Oostersche ras, dat zich van
het Europeesche paard o. m. onderscheidt door
sterke ontwikkeling van den hersenschedel in
vergelijking met het gezicht, en vermoedelijk
van Arabischen oorsprong is. Vermoedelijk is
het paard het eerst door de Hindoes in den
Archipel gekomen.
Het Indische paard heeft een gemiddelde sehoft-

hoogte van 1.13—L33 M. en is stork en evenredig
gebouwd.
De Makaasaar (Celebes-paard) stamt van
het Java-paard af, was vroeger door zijn kalm
temperament en groot uithoudingsvermogen een
uitstekend legerpaard doch is zeer in verval geraakt. De goede exem.plaren zijn 1.256 M. (4 voet)
hoog. De residentie Menado bezit ± 13.000 on bet
ouverneraent van Celebes en Onderhoorigheden ± 22.000 paarden.
(Sandelwood) is
Het Sandelhoetpaard
een natuurproduct van bodem en klimaat van een
eigenaardig type, dat in half wilde stoeterijen
door de Radja's wordt gefokt. Deze paarden
loopen in koppels van ± 25 stuks met een hengst
(kababa) los in de grasvelden (padang). Het
is een elegant gebouwd, deugdzaam paard met
veel uithoudingsvermogen, van een levendig,
ietwat nerveus temperament, doch leerzaam bt
doelmatige africhting. De gemiddelde hoogte bedraagt voor hengsten van 1.26-1.33 M., voor
marries 1.24-1.26 M. De paardenstapel bedraagt
± 16.000 stuks en laat twee typen onderscheiden, een licht rijpaard in het Zuiden en Oosten,
een zwaarder slag in het Noorden en Weston.
Het Soemba w a paard. Het eiland Soemba-
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wa bevat ruim 65.000 paarden, welke in half wilde
stoeterijen worden gefokt. Het Soembawa paard
is gemiddeld slechts 1.15 M. hoog met zeer
vurig temperament; het is een onvermoeid
draver. In het Westelijk deel van het eiland,
Bima, wordt een klein, sierlijk rijpaard gefokt.
Op de eilanden Flores, Savoe, Roti en Timor
komt een klein, deugdzaam slag voor; totaal
± 93.000 stuki.
Het S u m a t r a p a a r d bestaat uit vier slagen
n.l. de Padangsche-Bovenlander, de Batakker, de
Agammer en de Galan
De beste van deze slagen is de BItakker, die
gefokt wordt in do Toba- en Karolanden, doch
door slechte levensvoorwaarden stork gedegenereerd is.
Het Javaansche paard. In de 17e ecuw was
dit een stork en deugdzaam paard, dat in den Java-oorlog (1825—'30) uitstekende diensten heeft
bewezen on zelfs tot 1870 voor het leger word
aangekocht. Door slechte leven.somstandigheden
is het Javaansche paard geheel gedegenereerd.
Enkele goede typen worden nog aangetroffen in de
residenties B:csoeki on Preanger Regentschappen.
Het Javapaard is slechts ± 1.15 M. hoog,
bezit weinig temperament, veel karaktergebreken, terwijl de bouw alles to wenschen overlaat,
zoodat afwijkingen in bouw, evenredigheid, en
standen schering en inslag zijn.
Het Bali-Lornbokpaard komt overeen. met
het Javaansche on ook het Soembawapaard, waarmede het veel gekruist is. De residentie Bali
bevat 31.000 paarden, waarvan de beste voorkomen in Pringgabaja, Batoeklian en Praia.
De stalling (op JAN,- godogan) bestaat bij de gegoede lieden uit bamboo omwandingen on houten
vloer, ook web van bamboo (godeg,, s sak) en een
dak van alang-alangstroo (atap). Het geheel rust
op palen of neuten..
Bij den desaman staan de paarden slechts in
son soort loods (kandang), met atap gedekt on
een vastgestampten aarden vloer. De zindelijkheid laat in den regel veel to wenschen over.
De paarden worden op Java door de inlandsche
bevolking als rij-, tuig- en draagpaard gebruikt
en op de Buitenbezittingen veel 1 slechts als rijen draagpaard. De Inlanders gaan ruw met hun
paarden om, hebben Been begrip van africhting,
vergen sours het onmogelijke on lokken daardoor
verzet uit, dat de oorzaak wordt van koppigheid.
Paardenfokkerij. De paardenstapel is over den
geheelen Indischen Archipel in de laatste 50
jaren met 43 % afgenomen, hetgeen moot worden toegeschreven eensdeels aan de bel ,,,ngrijke
toeneming der bevolking on aan die der in cultuur genomen woeste gronden, anderdeels aan de
envoldoende fokkennis der inlanders, die slechts
hun aandacht vestigen op het fokken van hooge
paarden on op paarden met goede teekenen
(haarwervels).
Van oudsher zijn, vooral op Java, pogingen
aangewend om den paardenstapel to verbeteren,
doch niet altijd in de goede richting on onder
de juiste leiding.
In 1896 besloot de Regeering systematisch
de verbetering van den paardenstapel ter hand
to nemen en de biding hiervan over to laten
aan den Burge rl ij ken Veeartsen ijkundigen
Dienst. Eenige Sandelhout-dekhengsten worden
bij voorname inlanders geplaatst, om het landdaard daarraede to veredelen., doch later werden

hengsten in hengstenstations geplaatst; einde
1914 waren 91 Sandelhout-dekhengsten geplaatst
in 50 stations. De hengstenstations word n bekostigd door de Regeering terwijl de regeling
er van is vastgelegd in een reglem.ent.
Op Sum. word in 1914 over 77 Sandelhoutdekhengsten beschikt. Door de Regeering zijn in
het geheel 362 dekhengsten, hoofdzakelijk Sandelhouts, op Java en de Buitenbezittingen voor
de verbetering van het paardenras verstrekt ;
bovendien Sandelhout- en Australische merries.
Het plan rijpt om op het Idjen-plateau, gelegen
aan den voet van he Raoenggebergte der residentie B , soeki, waar het klimaat droog is en zich
enorme grasvlakten bevinden met voldoende
water, cone uitgebreide paardenfokkerij to
drij yen.
Tot de middelen, die indirect tot verbetering
van den paardenstapel moeten dienen, behooren:
le. De premiekeuringen, ingesteld in 1908
in de Preanger Regentschappen on Sumatra's
West kust.
2e. De opkoop der voor de fokkeiij geschlEte
merries van wagenverhuurderijen.
3e. Aanmoediging der castratie van rainderwaardige hengsten.
4e. Verbod van uitvoer van merries in de
gewesten Celebes on Timor en Onderhoorigheden.
Voor de remonteering der bereden wapens
van het Leger, zie REMONTE.

PAARL

-

EN PAARLEMOERVISSCHERIJ.

Het inzamelen van paarl- en paarlem.oerschelpen
maakt van oudsher een belangrijken tak van bedrijf uit voor de inheemsche bevolking in verschillende gedeelten v(:n den Indischen Archipel.
Tegenwoordig is op Java, behalve in de Kinderzee, waar het bedrijf echter van slechts weinig beteekenis is, de paarlvisscherij beperkt tot
een en.kele desa aan de kust van Banjoewangi,
o. a. in de Pampangbaai, waar grijze parels van
weinig waarde opgedoken worden, terwijl nog op
sommige plaatsen bangs het Zuiderstrand door de
bevolking paarlemoerschelpen verzameld worden. De belangrijkste paarlschelp-visscherijen
zijn die, welke gedreven worden in de wateren
in de nabijheid der Aroe-eilanden. Vooral de
banken bangs het Oostelijk gedeelte dier eilandengroep, den zg. Achterwal, staan als zeer rijk
bekend on leveren eon paarlemoer op, dat voor
bet kostbaarste doorgaat, dat ter markt wordt
gebracht. De bier gewonnen paarlen staan editor
bij die van Ceylon achter.
De visscherij naar paarl- en paarlemoerschel
pen bij de Aroe-eilanden wordt sedert 190 5 door
de Australische maatschappij Celebes Trading
Company uitgeoefend, welke het recht tot het
visschen van paarls van de Regeering gepacht
heeft; het bedrijf vindt plaats met een vboot
van 5 schoeners on 92 loggers. Hiernaast heeft
de inheemsche bevolking het voile recht behouden tot het paarlvisschen op able plaatsen, die
bij laag water niet meet dan 9 M. diep zijn.
De prijs bedraagt / 90 a f 160 per piko(1.
Behalve in de bovengemelde wateren komen
vermoedelijk nog op vele plaatsen elders in het
zeegebied van den Archipel paarlbanken voor,
met name aan de Oostkust van Sumatra en de
Westkust van Borneo, nabij de Poelau-Toedjoeh
on de Karimata-eilanden, on ten Oosten van Madoera. Voor do regelen, door het Gouv. gesteld
voor het visschen naar paarlschelpen, paarlemoer-

• PAARL- EN PAARLEMOERVISSCHERIJ—PADANG.
chelpen, en/of tripang, zie Ind. Stb. 1916 No.
157 en No. 628.
In het geheel is uit de Buitenbezittingen uitgevoerd aan paarlemoerschelpen in de jaren 1914,
1915 en 1916 achtereenvolgens 436 000 K.G.
(f 903 000), 188 000 K.G. (I 245 000) en 267 000
X.G. (/ 341 000).
PAARLOESTERS. De gebruikelijke naam voor
die Tweekleppige Schelpdieren (zie SCHELPDIEREN), welke niet alleen de paarlen, maar ook
en in de eerste plaats, het paarlemoer leveren.
Allerlei Weekdieren brengen paarlemoer en paarlen voort, maar van werkelijk belang zijn slechts
diegene, die behooren tot de familie der Avicuwaarin zij het geslacht Meleagrina vormen.
Het paarlemoer is de laagsgewijze binnenbekleeding der kalkschelpen en dus een normaal product, dat de paarloesters met andere
Tweekleppige Schelpdieren gemeen hebben, doch
dat bij hen in bijzondere mate ontwikkeld is.
Pa a r 1 e n daarentegen zijn toevallige, abnormale vormingen. Al naar gelang van de wijze van
ontstaan onderscheidt men nu „edele" paarlen en
paarlemoerpaarlen. De laatste ontstaaan op dezelfde wijze als de norraale paarlemoerlagen op
de binnenvlakte der schelpen, nl. door afzetting
van concentrische lagen paarlemoerstof uit-, de
mantelklieren over' voorwerpen, die tusschen
schelp en mantel geraakt zijn of over beschadigde
plekken van de schelp (blister-pearls, coq de perle, Kropfperlen ). De edele . paarlen daarentegen
ontstaan nooit op de buitenvlakte van den mantel,
maar in het in wendige van het dier, onverschillig
in welke lichaamsstreek. De oorzaak van de paarlvorming is dan een parasiet (Zuigworm -of lintwormlarve), die, naar binnen gedrongen, door den
mantel met een omhulling omgeven wordt; zoo
ontstaat een blaasje, (paarlzak), dat later vrij in
het weefsel van de paarloester ligt. De paarlzak
scheidt dan rondom de parasiet de paarl af, die
door toevoeging van nieuwe lagen steeds grooter
wordt. Volgens beweringen der visschers bereiken
de paarlen na 4 jaar hun grootsten wasdom.
(rijpe paarlen) en sterven de oesters na 7 jaar.
Het soortelijk gewicht van paarlen wordt opgegeven als 2,6, hun grootte wisselt van speldeknop-groote korreltjes tot ovale lichamen van
35 m.M. lengte, hun aantal in eon schelp van 1 tot
80, hun kleur van blauwgrijs tot geel en zwart.
Zij bevatten ruim 90 % koolzure kalk, het overige
is grootendeels organische stof.
De soort van paarloester, die in den geheelen
tropischen gordel der Stille en Indische oceanen
voorkomt, heet .Afeleagrina margaritifera, en bereikt de grootte van 1 vierkante d. M.
PABEAN. Zie KANGAN-ARCHIPEL.
PACHTDISTRICTEN. Zie NOORDERDISTRICTEN.
PACHYRHIZUS. Zie TOEBA.
PADANG. Afdeeling van het gewest Sum.
Westkust, met hoofdplaats Padang, onder een
Ass. Resident voor de politie. Aantal inwoners in
1913: 109.161. Da afdeeling grenst in het W. aan
de zee. Zij is bij de gewestelijke reorganisatie van
1913 (Ind. Stb. no. 321) verdeeld in 3 onderafdeelingen : Padang, Mentawei-eilanden en Batoeeilanden (zie laij die namen).
PADANG. Onderafdeeling der afdeeling Pa,dang, Sum. Westkust (vroeger Padang en Ommelanden geheeten) met hoofdplaats Padang
onder een Ass. Resident voor de politie aldaar.
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De onderafdeeling grenst in het W. aan de zee,
terwijl zij in het 0. wordt afgesloten door den
Barisan. De onderafd. bestaat uit 7 distr.: Tanah
Tinggi, Batang Harau, Ilinoeang, lioto Tangah,
Paoeh, Soengkai on V Loerah; de 3 eerste omvatten de hoofdplaats Padang. (Zie aid.).
PADANG. Hoofdplaats van de residentie Sumatra's Westkust, ligt op 0° 59' 30" Z.B. en 100°
20' 30" O.L. aan den mond van de Harau- of Padangrivier. Zij heeft een zeer warm en vochtig,
maar niet ongezond klimaat. Nergens in het
gewest regent het zoo veel als to Padang, waar de
gemiddelde jaarlijksche regenval 4508 m.M. bedraagt, berekend over 35 jaren ; het gebeurt wel,
dat in een Novembernacht 170 m.M. regen valt.
Bijna jaarlijks zetten belangrijke bandjirs der
Padangrivier (of Bltang Harau) een gedeelte
der stad onder water. Om dit to voorkomen
wordt een bandjirkanaal gegraven, dat het overvloedige water to Loeboek Bagaloeng aftapt uit
de rivier en het naar zee leidt. Een eigenaardig
karakter wordt aan Padang verleend door de op
palen staande huizen, die voorzien zijn van een
hoog,' steil dak van gedroogde, aaneengeregen
bladeren van den sagoe • palm ; het dak reikt eon
paar M. buiten de buitenpalen, w ardoor galerijen gevormd worden, die de wanden tegen do
zon beschermen.
Padang is de zetel van den Resident, van den.
Raad van Justitie, van een landraad, van de Weeskamer, van de Kamers van Koophandel, N ij verheid en Landdouw en van andereinstellingen en
inrichting , n, die de behoeften van het gewest
eischen. Er is een gemeenteraad onder veorzitterschap van den Assistent-Resident voor de
politie.
In de behoefte aan onderwijs der Europeesche
bevolking wordt voorzien door een M. U. L. 0.
school en 3 Gouv. lagere scholen, waarvan eon
uitsluitend voor meisjes; verder zijn er een lste
klasse of Hollandsch - Maleische school, een Holl. Chineesche school, verscheidene Gouv. lagere
scholen voor Inlanders, een R. K. Zusterschool
en ettelijke particuliere scholen voor Inlanders
en daarmee gelijkgestelden.
De bevolking van Padang bestaat volgens de
laatste zielentelling (1905) uit: -I- 1800 Europeanen, ruim 39.000 Inlanders, 5000 Chineezen, 200
Arabieren, een 1000-tal Klingaleezen en andere
Vreemde Oosterlingen (onder wie toen nog Japanners gerekend werden ), totaal dus ± 47.000 zielen.
Van veel belang voor de plaats was de aanleg
van het West-Sumatra spoorwegnet, waardoor
Padang eindpunt is van totaal 245 K.M. spoorweg. Bovendien word tegelijk met den bouw
van den spoorweg naar de bovenlanden begonnen met den aanleg van de Emmahaven aan de
Koninginnebaai (zie aid. en HAYENWERKEN).
Toch heeft de stad zich niet tot die hoogte ontwikkeld, welke velen verwachtten. De hoofdoorzaak moet gezocht worden in het feit, dat
het in dit gewest nog ontbreekt aan bloeiende
Europeesche ondernemingen, die een landstreek
plotseling vooruit kunnen brengen. her heeft
het minder snelle proses plaats van Inlandschen
vooruitgang, die het gewest steeds waardevoller
maakt, en deze vorm van opkomst en bloei is
zeer zeker niet de slechtste.
Op het gebied der Inlandsche nijverheid worden
hier genoemd : de talrijke goud- en zilversmeden,
kopergieters en -bewerkers, en grofsmeden groo-
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tendeels uit de Bovenlanden, speciaal uit OudAgam afkomstig, terwijl er verscheidene knappe
Cliineesche timmerlic den en meubelmakers zijn,
welke laatste in hoofdzaak het deugdzame, inhee msche andalas-hout verwerken. Te Indaroeng (zie aldaar) is in 1912 een groote Portland ce men t -fabric k gebou wd.
Voor Ge sc hieden is zie de groote
Encycl. van Ned. Indie.
PADANG. Een onderhoorigheid van het zelf besturencl landschap Deli; voorheen vormde het
met Boaagei een apanage van den Sultan van
Deli aan een zijner bloedverwanten, die den titel
voert van Pangeran, en thans vormt het gebied
dezer beide onderhoorigheden te zimen de
onderafdeeling Padang en Bodagei van de afd.
Deli en SOrdang van het gouvernement Oostkust
an Sumatra. Do bevolking is gemengd MaleischBataksch en vrij welvarend door handel, landbouw, vischvangst en door de tabaks- en rubber
industrie van Europeanen. Zie verder het artikel
PtRBAOENGAN.
PADANG- RIVIER in het gouvernement
Oostkust van Sumatra; ontspringt in de nabijheid van het Toba-meer, op de Oostzijde van
den Singgalang en draagt aanvankelijk den naam
van Bah Bohan. In een N. 0. richting stroomende bereikt zij al heel gauw de laagvlakte, gaat
voorbij 'Ming Tinggi, waar zij voor spoor- en
transportweg op twee plaatsen overbrugd moest
worden en stort zich tenslotte een weinig beneden Bandar Chalipah, de haven plaats, in de
straat van Malaka. Voor de Padang-rivier of
Bat, ng Harau, zip PADANG (hoofd ► l.).
PADANG BOLAK. Zie PADANG LAWAS
of PADANG BOLAK.
PADANG EN BEDAGEI. Onderafd. der afd.
Deli en Serdang van het gouvt. Oostkust van
Sumatra, met de zeer welvarende hoofdplaats
Ming Tinggi (zie aldaar en PADANG, (3de art.
hien' 661).

PADANG LAWAS of PADANG BOLAK.
La nd be schr ij v i n g. De Oostelijke onderafdeeling van de afdeeling Padang Sidimpoean,
residentie Tapanoeli, gelegen tusschen 0° 50'
en 2° 5' N.B. en 99° 25' en 100° 5' O.L. De oppervlakte bedraagt ongeveer 14 van Nederland.
In aardrijkskundigen zin bestaat dit gebied uit
3 landsehappen : Dolok, het Noorden, doorstroomd door de Pane en de Bila; Padang Bolak
— het midden — waardoor de Baroemoen
stroomt, een zijrivier van de Pane; en Sosa in het
Zuiden, waardoor de Koemoe stroomt en de
Sosa, die zich als Rokan Kanan naar de Oostkust voortzet.
Het Noorden is zeer bergachtig, de zoogenaamde Bila-keten; het draagt daarom den naam Dolok, d. i. berg. De Zuidelijke helft van de onderafdeeling daarentegen is heuvelachtig, licht golvend en soms geheel vlak. Door de bergen worden
valleien, dalen en dalkloven gevormd, waarvan
de voornaamste zijn : het Hoeroengdal, de valleien van Tano Rambe, Batang Onang, Sosa en
het dal van Oeloe Baroemoen. Een bekende
berg in het W. is de Ingoel na Godang.
Eigenlijk Padang Bolak, het middengedeelte
van de onderafdeeling uitmakende, is een
grootendeels dorre, onvruehtbare, bijna boomlooze vlakte, bezaaid met lage heuvels van
100 tot 200 M. boven zeeniveau, en een buitengewoon warm, droog klimaat. In deze golven-

de vlakte vindt men talrijke smalle tot 20 M.
diepe dalen, door de riviertjes uitgeschuurd.
Its Midden-Dolok zijn de meeste riviertjes goudhoudend ; het schijnt er ook in gedegen toestand
voor te komen. Het voorgebergte van Padang
Bolak be vat tinerts, terwijl bruinkoollagen zichtbaar zijn nabij Oedjoeng Bosi aan de Pane, zulfs
zouden vette steenkoollagen voorkomen aan de
Aek Loepoet, een zijriviertje van de Hombal.
Economi.sche toc8tund. Padang Lawas 'evert veel
rijst, zoo wel op ladangais op sawahs. Uit gest rekte
sawahcomplexen komen langs de meeste rivierdalen voor, in het bizonder nabij Si Boehoehan in
het Zuiden. De bevolking teelt ook veel ma is, terwijl bovendien koffie wordt aangeplant. Voorts
komt er veel kaneel voor, met name in Sosopan,
terwijl Sosa groote hoeveelhcden gerookte
visch levert. De inlandsche nijverheid houdt zich
wel bezig met het vervaardigen van goud-, zilveren koperwerk, maar dit munt niet uit door buitengewone fraaiheid. De veestapel bestond in 1912
o. m. uit 720 paarden, 3500 runderen en 15.000
buffels. Boschproducten, die uitgevoerd worden
naar de Oostkust, levert het land zeer veel; vooral
in het Oosten nabij de Rokan staan nog reusaehtige bosschen.
Voor de ontwikkeling van dit gebied is vooral
noodig de aanleg van meer wegen, die aansluiten
bij de reeds belangrijke eultuurgebieden.
Be v o 1 k i n g. Da bevolking is geheel van
Batakschen oorsprong en, voor zooveel kan worden nagegaan, afkomstig van Si Lindoeng en
Toba; in 1915 (laatste opgave) bed ► oeg het
aant al 47.000. Voor het meerendeel is zij Mohammedaansch; het heidendom wordt alleen nog in
de Noordelijke en Noordwestelijke streken ge vonden, alwaar ook kleine Christengerneenten verrijzen onder leiding van den zendeling to Sipiongot. In 1913 bedroeg het aantal Christenen 782;
in dat jaar waren er 12 zendingscholen met
352 leerlingen.
De Bataksche adat is, schoon niet zuiver meer,
behouden gebleven. Het kannibalisme, een 70
j ear geleden nog bestaande, is echter geheel afgeschaft.
Voor Geschiedenis en Bestuur
zie de groote Encycl. van Ned. Indie; voor
Hindoe-oudheden zie OUDHEDEN (in deze
beknopte Encycl.).
PADANG PANDJANG. Onderafdeeling van de
afdeeling Batipoeh en Pariaman, der residentie
Sumatra's Westkust, met gelijknamige hoofdplaats, standplaats van den Assistent-Resident.
Het is voor een deel vlak land (P. P. = lange
vlakte) op den Westelijken rand van de Bovenlanden gelegen. Padang Pandjang ligt 773 M.
boven zee, naar het N. stijgt het terrein tot 1154
M. bij Koto Baroe, dat 8 1/2 K.M. verder in het
zadel tusschen de Marapi en Singgalang gelegen
is. Naar het Z. daalt de bodem naar het meer van
Singkarak, welks Noordelijkst gedeelte in doze
onderafdeeling valt. Bij de gewestelijke reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 321) is de onderafdeeling verdeeld in de districten Padang Pandjang
en Batipoeh.
Van de plaatsen der onderafdeeling raoetea
genoemd worden : Padang Pandjang (zie aldar);
Soempoer in het Z., Batipoeh (zie aldaar),
en de markten te Pakan Rabaa (bijna 3 1/2 K.M.
ten N. van P. P.) en to Baroe (zie boven),
in het Z. die to Batipoeh, Pitalah, Soempoer en
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Batoe Tabal aan den N.lijken rand van het meer
van Singkarak (181/2 K.M. van P. P.). In het
benedenlandsche deel der onderafdeeling is Kajoe Tanam (zie aldaar) de voornaamste plaats.
Voor de onderafd eling werd bij Ind. Stb. 1918
no 308 met ingang van 1 Jai 1918 een phatselijke raad inge,teld, waarvan het hoofd van
plaatselijk be tuur voorzitter is.
PADANG - PANDJANG. Hoofdplaats der afd.
Batipoeh en P riAmk.n, res. Sumatra's Westkust, tevens der gelijknamige onderafd., en
773 M. boven zee gelegen. Door haar Jigging nabij den uitgang van de bekende Anai kloof is zij
het uitgangspunt voor al het verkeer van de Boven- naar de Benedenlanden en omgekeerd ; daardoor zoo wel strategisch, verkeer-gcographisch,
als economisch een belangrijk punt. Padang Pandjang heeft dan ook garnizoen en is het belangrijkste knooppunt van het West-Sumatra spoorwegnet. Als marktplaats is het bovendien van
belang. Vooral de Vrijdagmarkt is druk bezocht.
Door de ligging ten opzichte van den Rtrisan en
de tochtige Anai kloof is het klimaat, hoewel niet
bepaald ongezond te noemen, toch vaak zeer
guur en vooral bijzonder vochtig. Padang Pandjang is zelfs een der regenrijkste stations van
Indie. De regenval bedraagt 3799 m.M. per jaar,
berekend over gemiddeld 35 jaren ; in sommige
jaren kwamen niet meer clan 15 droge dagen
voor. P. P. was in Februari 1841 het brandpunt
van een hevig plaatselijk oproer, dat een laatste
opleving van den Padri-geest was. Bij die gelegenheid beyond een kleine bezetting zich ingesloten op den heuvel Goegoek Malintang en liet
de versterking in de lucht springen om te voorkomen, dat ze in handen van den vijand viel.
Ter herinnering aan doze ze fopoffering is een
gedenknaald opgericht. In IX:cember 1915 hadden te Padang Pandjang opnieuw vrij ernstige
opstootjes plaats, waarbij in de plaats zelf hevig
gevochten werd, doch onzerzijds geen vcrliczen
waren to betreuren. Het oproer hield verband
met de in 1908 ingevoerde belastingheffing.
PADANG SIDIMPOEAN. Afdeeling van de
residentie Tapan.oeli met eene bevolking van
± 156.000 zielen, waarvan -I- 140 Eur. en :I- 360
Vr. Oosterl. (1916), verdeeld in de 3 onderafd.:
Angkola en Sipirok, Groot en Klein 1‘1,:nd iling,
Oeloe enPakf,:ntan, en Padang 1 L w was( zie ald ear).
PADANG SIDIMPOEAN. De hoofdplaats in
het Noorden van de gelijknamige afdeeling
(zie aldaar) ligt 304 M. boven zeeniveau aan
de Batang Ajoemi of rivier van Angkola, een
zijrivier van de Batang Gadis. Zij ontvangt
veel regen, gemiddeld 2217 ra.M. per jaar.
De stad, die in 1885 door eon hevigen brand
grootendeels word vernield, is zeer fraai aangelegd met mooie wegen on lanen. Van 1883
tot 1906 was het de hoofdsta3 van het gewest
Tapanoeli, thans nog de zetel van een assistentresident en een controleur. Er is voorts een
ruim militair kamperaent voor het detachement
van de garnizoenscompagnie te Taroetoeng,
een gevangenis, een gouvernements-inlandsche
school le klasse en een 2e klasse, een steenen
moskee, een vrij groote pasanggrahan, benevens
con post- en telegraafkantoor. Als belangrijke
plaats en groot knooppunt van wegen heeft
Padang Sidimpoean een zeer drukke pasar.
Wanneer de plannen voor den Midden-Sumatraspoorweg tot uitvoering komen, zal de stad
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hierdoor zeer veel in beteekenis stijgen. Voor haar
verdere ontwikkeling zijn bovendien van belang
de vele rubberondernemingen, die de laatste jaren
in de omgeving werden gesticht. Voor verdere
bijzonderheden zie TAPANOELI.
PADANGSCHE BENEDENLANDEN. Zie
SUMATRA'S WESTK UST.
PADANGSCHE BOVENLANDEN.Voor landbe, chr ijving; hevolki g en bestuur zie SUMA - .
TRA'SWEKU.VorGeschidnz
de groote Encycl. van Ned. Indie, en PADRI'S.
PADATO, ook PIDATO. Verhaal, overlevering
in versmaat, op zangerigen toon door de Minanik
kabau-Maleiers opgedreund, vooral bij feesten
maar ook bij andere gelegenheden.
PADI (MAL.). Zie RIJST.
PADJADJARAN. Laa‘ ste Hindoe-rijk op Soenda (zie dezen nlam) of West-Java ; waa rover
;inds 1911 geheel nieuw licht is opgegaan door
Plevte (Tijd;chr. Ba . Gen. LITT, p. 155--194,
met kaaitje, plattegrond en twee platen), en
Dr. de Haan (P•iangan, II, passim; zie het
reins er); aangevuld en verbeterd in 1913 door
Dr. Hoesein Djaj Ldiningrat in zijn proofschrif, „Cliti3che beschouwing van de Sadjarah Banton".
Door die nieuwste onderzoekingen is het zoo
goad als zeker, da, Padjadjaran met de hoofdstad P,i,koean (samenvallend ongeveer met de
kotL Buitenzorg van thans) ge,tieht is in 1355
cl,ka = 1433 A. D., door een vorst, die zich
op de sticetings - oorkonde van Bates Toelis
(even beZ. Buitenzore, aan do Tji-Sad,ne, atils
Tjidani) noemt : Ratoe Dowata, en koningvorsu van „Pakwan-Padjadjiran". Doze
tings-oorkonde is in 't Soenchneesch met oudJa v. karakters.
Reeds in 1526 of begin 1527 word djadjaran
overwonnen door Mohammed &nen uit B intam,
zooals we door de Poi tugeesche bericl ten weten.
PADJAGALAN (slachtplaats). Naam van een
paar mofetten op Java. 1°. Een met meestal
zeer onbeduidende werking, gelegen bij het
Telaga Bodas en dus veel door toeristen van
Garoet uit bezocht. 2e. De alleon door Jun ghuhn
(Java, 1271) beschrevene Goeha Padjagalan in
den G. Kromong, benoorden den TjirOmai in
Cheribon gelegen.
PADJANG. Vruchtbare provincie in het Z.W.
der rei. Soerakarta, ongeveer tusschen de lijn
MOrbaboe-MOrapi-Prambanan, vanthar langs
den bovenloop der BOngawan of Solo-rivier (do
zgn. kali DOngkeng) tot op de hoo r te van
Grompol (beN. de kota Solo), en vandlar over
Arapel tot den top weer van den MOrbaboe;
een vierhoek dus, not de tegenwoordige con ra
Solo, Kl,tOn on Bojohli; maar tot in het eind
der 16e eeuw met den ouden Vorstenzetel en
tijdelijken Suit inszetel Padjang, West ten Z.
van de huidige kota, Solo; waarvan nog enkele
sporen t egenwoordig t erug te vinden zijn aan den
zgn. ouden weg van Soerakarta naar Kartasoera.
Zie voor de geschiedenis het belangrijke art.
in de groote Encycl. van Ned. Indie.
PADJEG (JAv.). Beteekent pacht, doch wordt
ook gebruikt in den zin van belasting, met name
voor de landrente. Zie verder PARTICULIERE
LANDERIJEN.
PADMA (JAv.). Zie RAFFLESIA.
PADRI'S. Strong Moslimsche secte in de Padangsche bovenlanden, wier aanhangers er naar
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streefden de volksinstellingen onder de Minangkabauers (zie aldaar), die in strijd met den Islam
waren, af te schaffen en een nauwgezette opvolging der voorschriften van dien godsdienst, zooals zij die begrepen, desnoods met geweld van
de bevolking af tedwingen. Het waren vooral de
Toeankoe's, de leeraren en beoefenaren van de
leer van den Islam, voor een deel aan de moskeeen verbonden, — die de kern der Padri-beweging uitmaakten. De •naam padri wordt
gewoonlijk afgeleid van hetPortugeesche pad r e,
wader, dat in het Maleisch in de beteekenis van
geestelijke zoude zijn overgegaan. Daar de andere schrijfwijze pa d a r i is, en in Maleische
geschriften het woord steeds p i d a r i wordt
gespeld, is padri niet de oorspronkelijke
vorm. P i d a r i nu is : man uit Pedir, d. i. man
die uit Arabie over Pedir (de gewone route) naar
Midden Sumatra komt, dus: hadji uit het Heilige
Land teruggekeerd. De tegenwoordige Maleiers
noemen de padri's oerang poeti h.
De stoot tot een krachtig optreden tegen de
„adat-partij" schijnt te zijn uitgegaan van eenige
hadji's, die te Mekka getuigen waren van de hervormingen, in het begin dezer eeuw aldaar door
de Wahhabieten (zie d.daf,r)ingevoerd. Een dier
hadji's, Miskin genoemd, zou zich na zijn terugkeer op Sumatra naar Pandai-Sikes' begeven
hebben en daar tegen verscheidene misbruiken
geijverd hebben. Op zijne rondzwervingen ontmoette hij Nan Rintjoh, een leerling van den
Toeankoe van Kota Lawas die, door zijne aansporingen aangevuurd, zich met eenige ijveraars
vereenigde tot een bondgenootschap, waarvan de
leden later den veelzeggenden naam „de tijgers"
verkregen, en aan welks hoofd de Toenkoe van
Mansiangan geplaatst werd. Meer en meer nam
de partij der Padri's toe, zoodat vele hoofden,
die haar weinig genegen waren, toch zich genoodzaakt zagen haar voortestaan. Geheel Agam en de
IV en VI Kota's, weldra ook Batipoeh en de L
Kota's werden onderworpen. Tenslotte onderwierp de geheele vallei van Tanah Datar zich
aan de Padri's; pogingen van eenige volkshoofden om huip van Raffles, to Benkoelen, to
krijgen, hadden weinig success
Toen het Engelsche bestuur te Padang door ons
gezag vervangeri was werd een verdrag met eenige gevluchte hoofden gesloten (10 Febr. 1821),
waarbij zij aan Nederland de landen afstonden,
die vroeger tot het rijk van Minangkabau hadden
behoord; eene handeling waartoe deze hoofden
niet bevoegd waren. Daarop werd aanvallenderwijze tegen de Padri's opgetreden, waarbij vooral
de luit.-kol. Raaff zich onderscheidde; met
afwisselend geluk werd de strijd gevoerd, en
zelfs leden de onzen een beduidende nederlaag
toen zij over den Marapalam in Lintau trachtten
doortedringen (1823). Na den dood van Raaff
(17 April 1824) volgde onder De Stuers een tijdperk van onthouding van onzen kant ; onder
Mac Gillavry en vooral na hem onder Elout
werd weder een krachtige politiek gevolgd, die
oorzaak werd dat in 1832 de Padri's geheel onderworpen waren en de Padangsche Bovenlanden,
in schijn althans, in een voor ons gezag bevredigenden toestand verkeerden. In 1833 brak
echter, voor een goed deel ten gevolge van
geheel verkeerde maatregelen, door ons bestuur
genomen, — opnieuw verzet uit, waaraan zelfs
een deel der „Maleiers" zich aansloot. Onder

leiding van T. Imam werd Bondjol overvallen
en vermeesterd ; Agam en de L Kota waren weldra in vollen opstand en zelfs werd het fort
Amerongen in Rau door de Padri's verm.eesterd.
Als Regeeringscommissaris werd Riesz aan het
hoofd van onze troepen gesteld en het gelukte
hem Agam en de L Kota weder to onderwerpen,
maar de hoofdmacht der Padri's bleef te Bondjol
de onzen weerstaan, en eerst na langdurigen
strijd werd die plaats in Aug. 1837 onder Cochius
en Michiels vermeesterd. Daarmede was het
verzet der Padri's gebroken ; T. Imam onderwierp zich door honger gedreven, on werd,
niettegenstaande hem toegezegd was dat hij in
het land mocht blijven, naar Menado verbannen.
In 1838 werd hun bij Daloe Daloe de laatste
slag toegebracht.
PADTBRUGGE (ROBERT). Geb. to Parijs in

1638 (of Dec. 1637), vermoedelijk ui: Vlaamsche
ouders, promoveerde in 1663 te Leiden tot dr.
in de medicijnen, werd in 1676 benoemd tot Gouverneur van Ternate, was daarna tijdelijk Gouverneur van Banda tot najaar 1681, werd in
1682 Gouverneur van Amboina, tot 1687, word
in datzelfde jaar henoemd tot Raad Ex raordinaris van Indict en vertrok 1688 als commandeer
der re.tourvloot naar patria.
Pad t brugge was st eller van zeer opmerkelijke
rapport en, waarvan twee zijn afgedrukt in Bijdr.
Kon. Inst.; een over zijn rei, naar Noord-Celebes
en de Noord er- (d.i. Sa ngir- )eil tnd en (1867) en een
door Leupe met, een inleiding gepublieeerd
„Beschrijving der zed en en gewoont en van de
bewoners der Minahassa" (1866).
PAGAI - of PAGEH-EILANDEN. Groep van
eilanden in den Indischen Occaan, gelegen voor
de West trust van Sumatra tusschen 2°30' en
3°20' Z.B. en 99°56' en 100°30' O.L. Do bewoners
spreken van Sigalagan, terwijl de eerste Hollandsche zeevaarders ze ook wel Nassau-eilanden
noemden. Door de E lgelschen worden zij ook
wel, echter verkeerdelijk „The Poggies" geheeten.
Volgens Kol. Ver-1. 1894 BiThge A beslaan zij een
uitgestrektheid van 1870 K.M 2 . Het grootste
deel hiervan wordt ingenomen door de eilanden
Noord Pagai (+ 680 K.M 2 ) en Zuid Pagai (±
1030 K.M. 2 ). Een groot aantal, meest zeer kleine
eilanden, omgeven deze beide groote. Zij zijn door
koraalvorming ontstaan, meest zeer vruchtbaar
en beplant met klappers.
De omringende zeee.n zijn zeer vischrijk. Het water is buitengewoon helder, en laat een prachtig gem
zicht toe op de velerlei koraalbloemen en -dieren
van allerlei grootte, kleur en vorm, ware zeetuinen.
Be v o 1 k i n g. Da kleine eilanden zijn onbewoond wegens het gevaar voor vijanden en het
gebrek aan drinkwater. De meeste kampongs zijn
aan een riviertje gebouwd. Het geboortecijfer
is zoo laag, dat het zielenaantal voortdurend
afneerat. Behalve de inheemsche bevolking
komen er voor: Bataks, die dienst doen als politiesoldaten voor het Gouvernement of als onderwijzers on werklieden voor de zending, Chineezen, Maleiers en Niassers, die ruilhandel drijven,
maar zich niet in de kampongs mogen ophouden.
De Maleiers hebben ook twee eigen kampongs,
n. 1. B2rre en Pasapoeat op Noord Pagai.
Middelen van bestaan. De bewoners hebben zeer weinig voor hun levensonderhoud noodig, en getroosten zich meest niet de
moeite meer to produceeren dan zij noodig

• PAG4I- OF PAGEH-EILANDEN-=.PAJO KOEMBOEH..
hebben. De voornaamste bron van inkomsten .
vorniedklaptu,zosechwrdn!
ondethouden, dat er van cultuur geen sprake
kan zijn. Verder gaan de bewoners met p0 en
boog op jacht, voornamelijk op apen en herten
en worden daarbij uitstekend geholpen door
honden. Bovendien doen zij nog al veel aan vischvangst. De eigenlijke land bouw, het bebouwen
der ladangs, is met anderen inspannenden arbeid
het werk van de vrouw. De ladangs leveren
in hoofdzaak suikerriet, knolgewassen o. a. kgladi, soma lombOk en hier en daar wat tabak.
Rijst wordt niet verbouwd, maw bij de vreemde
handelaars geruild. De eilanden brengen bovendien veel sagoe voort.
Be s t u u r. Sedert Mei 1914 behooren de
Pagai-eil. tot de onderafdeeling Mentawei der
afdeeling Painan van de res. Sumatra's W.kust.
Zie verder MENTAWEI-EILANDEN, ook voor
klimaat, flora, fauna en bevolking.
PAGAR (MAL), pager (JAv.). Door Nederlanders gewoonlijk pagger geschreven en uitgesproken, beteekent heg, heining, wand, schutting, en z.
PAGAR ALAM. Hoofdplaats van de onderafd.
Pasoemah-landen in de res. Palembang; zij telt
436 inwoners. De plaats ligt aan den Oostvoet
van den G. Dompo in het Barisan gebergte bij
de bronnen van de Lenaatang, op 800 M. hoogte
en heeft een zeer gezond klimaat. In de omgeving
wordt op 3 perceelen sedert eenige jaren met veel
succes koffie aangeplant.
PAGAR ROEJOENG. Oorspronkelijk de naam
van een plek in de Sinamar-rivier bij Koemanis
ten Z. 0. van Boe(5, Sum.Westkust), waar,
hoogstwaarschijnlijk in de 14de, eeuw, een Hindoe-Javaansche vorst een pagar van palmhout
(roejoeng) zou hebben laten plaatsen, om eon
badplaats in de rivier to beveiligen tegen krokodillen, Hiernaar heetten die vorst en zijn nakomelingen „Radio Pagar Roejoeng", en die naam
is gebleven, ook toen de vorsten van Minangkabau zich hadden gevestigd bij den Batoe Patah
(een duidelijk to onderkennen rotsblok, waarvan
de, helft is afgebrokkeld) aan den W.lijken voet
van den Goenoeng Bongsoe, een paar K.M. ten 0.
van Fort van der Capellen, aan den linkeroever
der Selo.
PAGARAN (MAL., BAT.). Beteekent gehucht,
meestal stichtingen, afhankelijk van de moederkarnpong, met welke de pagaran een geheel
uitmaakt; doze term is gebruikelijk in het
Zuidelijk Batakland (Angkola, Padang Lawas,
iling). In de Tobasche landen gebruikt men
daarvoor het woord s o s o r; ook de nederzettingen der Orang Loeboe worden pagaran genoemd.
PAGEH-EILANDEN. Zie PAGAI-EILANDEN.
PAHANTAN. Gedeelte van Klein-Mandailing,
gelegen in het uiterste Zuid-Westen van de residentie Tapanoeli, op de grens met de rosidentie
Sumatra's Westkust. Dc streek, die behoort tot
den bovenloop van de Batang Gadis, ligt ingesloten tusschen den Bolat in het 0., Hoelaboe en
Pangolat in het Z. en den Binoerang benevens
Namaitat in het W. De fraaie ketelvallei, die
zoodoende ontstaat, ligt j 1000 M. boven
zeeniveau en heeft een heerlijk klimaat. De bewoners, die veel koffie verbouwen, behooren
grootendeels tot de Heidensche Oeloes. In 1870
vestigde zich bier de eerste zendeling van Mandailing. De Doopsgezinde Zending heeft thans, naast
BEEN. ENCYCL.

V.

N.-L

385

een vrij groot ziekenhuis, ook een weeshuis, boneven s twee groote en drie kleine scholen gesticht.

PAHUD (CHARLES FERDINAND). Geb. to
Amsterdam in 1803, bekleedde in Indite tal van
be trekkin gen en t rad in 1849 in het ministerieThorbecke op als Min. v. Kol., welke betrekking
hij behield, ook toen dat ministerie in 1853 attrad. Tijdens Pahud als Minister fungeerde kwam
o. a. het thans nog geidende Reg.-regl. tot stand.
Den 21en Nov. 1855 werd hij eervol als Minister
ontslagen (met ingang van 1 Jan. 1856), en op
denzelfden dag benoemd tot Gouv.-Gen.; deze
betrekking bekleedde hij tot 1861. IQ overleed
te 's Gravenhage 1873.
Onder Pahud word Indio geregeerd volgens
conservatieve beginselen, te moor omdat ook zijn
opvolger aan het Min. v. Kol., mr. P. Myer, die
beginselen was toegedaan. Tijdens zijn bewind
h. , dden expedities plaats naar de Lampongs,
Djambi, Boni, en werd de opstand in Borneo's
Z. en 0. Afd. (1859-1862) gedempt. Voorts
word de slavernij afgeschaft en het pandelinggchap geregeld ; een tractaat, met Portugal gesloten, regelde de grenzen op het eiland Timor.
PAINAN. Afdeeling van de residentie Sumatra's Westkust, bestaande uit twee onderafdeelingen : Painan, en Balai Salasa (zie op die
namen) met de hoofdplaats Painan, standplaats
van den Ass. Resident; zij is verdeeld in de distPicten Painan en Batang Kapas. De hoofdplaats ligt
aan zee aan de baai van denzelfden naam, waarin
het eiland Tjingkoek ligt (zie POELAU TJINGKOEK). Zij is niet zeer belangrijk; er wonen een
paar duizend Inlanders, o. w. vele visschers, en
een 100-tal Chineezen, die handel drijven in
copra en die vele der Inlandsche klappertuinen
in pand hebben. Painan is vooral bekend door
de goudmijnen van Salido, 6 K.M. ten N.O. van
de hoofdplaats gelegen.
PAJO KOEMBOEH. Onderafdeeling der afdeeling L KS1.*(5, residentie Sumatra's Westkust,
met gelijknamige hoofdplaats, standplaats van
den Ass.Resident. De onderafdeeling .grenst in
het 0. aan het gouvernement Oostkust van
Sumatra. Zij wordt voor een groot deel bevloeid
door de Sinamar en haar vele zijtakken, o. w. de
Agamrivier en de Lampasi de belangrijkste zijn
(zie SINAMAR en OUD-AGAM). In het Z. wordt
de onderafdeeling beheerscht door den niet workzamen vulkaan Goenoeng Sage, waarvan de
hoogste top, de G. Malintang, 2261 M. hoog is.
In het Weston vormt het Kamanggebergte de
grens met de onderafdeeling Agam, terwijl ook
het Oosten door een gebergteketen is afgesloten.
Zoo vormt de afdeeling grootendeels een kom,
die in den diluvialen tijd word opgevuld met vulkanisch materiaal, zoodat ontstond een der
tufplateaux, welke zoo karakteristiek zijn voor
de Padangsche Bovenlanden. De genoemde rivieren hebben zich bierin meest diepe dalen
uitgeschuurd en vele grotten doen ontstaan,
vooral wear de Agam door het Kamanggebergte
breekt. Het nicest bekend is de zoogenaamde
Kloof van Harau in het Noorden. Uitgezonderd
enkele plaatsen in het W. en het minder vruchtbare landschap Sarilamak in het 0., is de onderafdeeling een rijk, vruchtbaar land, dat zich ten
N. van den Sage els een prachtige vlakte uitstrekt, zoo vlak, dat de Sinamar en Lampasi, die
erdoor vloeien, dikwijls buiten de oevers treden
door de ondiepe bedding. Het milde klimaat door
25
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de ligging op 500 M. boven den zeespiegel, de
overvloedige regens (gemiddeld per jaar 2444
m.M.), werken mede om alles, wat in dit land
geplant wordt, to doen gedijen. De klappercultuur is er van groote beteekenis, de cultuur der
bekende Palo Koemboeh-tabak niet minder
(het centrum dezer cultuur is Piobang in het
landschap Soengai Baringin), uitmuntende gambir groeit op den minder goeden grond van Sarilamak, rijst, cassia, allerlei soorten van boomen aardvruchten gedijen in dit heerlijke land, ook
de ingevoerde cacao-cultuur werpt voor de bevolking al winsten af.
De onderafdeeling is zeer dicht bevolkt ( zij
telde in 1915 ± 90.000 zielen), niet het minst
in het Noorden, waar zich een haast onafgebroken reeks van dorpen bijna 20 K.M. ver uitstrekt langs den grooten weg naar Soeliki.
Paj6 Koemboeh heeft als gezonde streek een
goeden naam. Het wordt van Fort de Kock uit
veel bezocht door toeristen, die speciaal de
Zondagsmarkt ter hoofdplaats, de Harau-kloof
(zie HARAU), de grot van Koto nan IV ten W.
van de hoofdplaats en de badplaats Aier Tabit
bezoeken.
Bij de gewestel. reorganisatie van 1913 (Ind.
Stb. 321) is deze onderafdeeling verdeeld in drie
districten : Paj6 Koemboeh, Ranah en Loehak.
De hoofdplaats is gelegen aan den linkeroever
der Agamrivier op 512 M. boven zeeniveau; zij
is gevormd van gedeelten der nagri's (voor 1913
larassen) Koto nan IV en Koto nan Gadang, en
ontleent haar naam aan een moerasje (pajo) met
biesachtig gras (Scirpus mucronatus L.). Do
vestiging der Hollanders in deze streek had eerst
in 1832 plaats. De plaats is een belangrijk verkeerspunt met goede wegen in verschillende
richtingen. Van het grootste belang voor het
verkeer is de aansluiting van Pajo Koemboeh
bij het West-Sumatra spoorwegnet, die tot
stand kwam, toen de lijn van Fort de Kock
uit werd doorgetrokken. September 1896 word
dit gedeelte voor het publiek geopend. Vermoedelijk zullen binnenkort nog twee voedingslijntjes worden aangclegd, n. 1. van Palo
Koemboeh N.W.waarts door het bovengenoemde dichtbevolkte gebied naar Soeliki (24
K.M.) of de even daarvoor gelegen marktplaats
tot
Limbanang, en een lijntje Z.O.waarts
Balai Pandjang (12 K.M.). Palo Koemboeh
is zoo geworden een marktplaats van beteekenis, tevens een centrum van Minangkabausch
Leven, waar 's Zondags tienduizenden samenstroomen, ook uit de omliggende onderafdeeSedert 1912 staan op het door statige
waringins oversehaduwde marktplein zes groote
ijzeren markthallen, het eigendom der bevolking. In hetzelfde jaar werd ook de belangrijke
veemarkt, die eveneens op Zondag gehouden
wordt, voor de bevolking verbeterd. Daar
bier de over het algemeen knappe en vrij
blanke vrouwen gewoon zijn in •haar fraaie,
veelal met goud- en zilverdraad doorweven
kleederen ter markt to gaan, geven zij — haar
raanden met koopwaar in rustigen, fieren gang
op het hoofd dragend — eon aparte tint aan de
Zondagspasar alhier. Ter hoofdplaats zijn een
Hollandsch-Maleische, on eon lagere Inl. school
(gevestigd in de vroegere vorsterking).
Behalve de hoofdplaats zijn in doze onderafdeeling nog verscheidene zeer belangrijke plaatsen

en markten in de 13 districten (larassen), waaruit
zij voor de reorganisatie van 1913 besrond.
Waar het hier een zoo belangrijk ressort geldt,
zullen om practische redenen, die landstreken genoemd worden met enkele voorname
plaatsen erin gelegen: KO 6 nan Amplt on K6 .56
nan Gadang (zie boven), B ttoe Htnapar (Piladang, belangrijke markt), Sitoedjoeh (belangrijke
koffiestreek op de N.lijke helling van den S tg6),
Limboekan (zie aldaar), Halaban (belangrijke,
markt to Pakan Rabaa), Taram, PLjo Btsoeng
Sarilamak (zie boven; belangrijke markt, to
Loe book Batingkap Moengkar, Goegoek
(Goegoek en de zeer belangrijke markt to
c,, oeng Dangoeng 15 K.M. ten N. W. van Palo
Koemboeh aan den weg naar Soeliki), Soengai
Baringin (belangrijkc entrum van tabakscultuur
on paardenfokkerij); Piobang, Simalanggang met
zeer belangrijke markt.
PAJOEDAN. Langwerpige, waterrijke en zeer
vruchtbare hoogvlakte, ten Zuidoosten van do
hoofdplaats Pamokasan, in de afdeelin gen, tevens
regentschappen, Soemen6p en PanAkasan der
residentie Madoera gelegen. Het Pajoedanplateau is dichtbevolkt en de bewoners behooren
tot de meest welvarende van het geheele eiland
Madoera. De aldaar geteelde tabak is zeer gunstig bekend ; aan de teelt daarvan wordt veel
zorg besteed.
PAJOENG. Berg (goon vulkaan ) op het Zuidwestelijk schiereiland van Java; bestaat uit drie
van N.O. naar Z.W. loopende ruggen, waarvan
do Westelijke de hoogste (ruim 500 M.) on de
middelste de laagste is; de Ooste 1 ij ke d raagt het
signaal Pajong (480 M.). In steile ribben loopen
zij af naar het W., Z. on 0., en flauwer glooionde
naar het N. Een Noordwestelijko uitlooper eindigt in Java's Eerste punt. Aan de Westkust
verheffen zich eenige torenvormige rotsen, met
bosch bekroond, maar met naakte, loodrechto
wanden, 50 tot 70 M. hoog.
PAJOENGCIRCULAIRE. Zie ONDERSCHEIDINGEN.
PAK - PAK. Zie FAK-FAK.
PAKAN (MAL. 'Akan), het Minangkaba,usche
woord voor het plein, waar op geregelde darn
markt (pasar) gehouden wordt. Het woord pasar
gebruikt men in Minangkabau ook voor de yestigingen em of bij zulk eon marktplaats.
PAKAN BAROE (= Nieuwe Markt). Eon evendig plaatsje in de afd. Bengkalis van het
gouv. Oostkust van Sumatra, aan de Siakrivier. Hier zal eindigen een 400 K.M. lange lijn,
die aan de Emmahavon begirt, terwij1 geiracla
zal worden naar het Noorden aansluiting to krijgen bij het Deli spoorwegaet.
PAKARAMAN. Hot bekende Doodendal op
Java, dicht bewosten het Dieng-gebergte, awn
de benedenhelling van eon der toppen van den
Goenoeng Boetak, den Djimat of Pakaraman,
die zijn naam ontleend heeft aan dozen kleinen,
regelnaatig trechtervormigen kraterput, waarvan
de steile wanden dicht begroeid zijn, waar de
bodem geheel kaal is. Uit sommige plekken van
den bodem stroomt gas, dat geregeld des nachts
— in den regentijd ook wel overdag — in den
krater blijft hangen en 's morgens vroeg een
hoogte van een paar meters bereikt. Het is waarschijnlijk koolzuurgas, zoodat men hier met een
mofette to doen heeft. Als de zon in den put
schijnt, wordt het gas in de luchtcirculatie

PAKARAMAN—PAK PAK RANDGEBERGTE.
meegevoerd, zoodat men dan ongestraft op den
bodem kan rondwandelen. Dieren, vooral vogels,
komen dikwijls in de gaslaag om; soms vindt
men op den bodem zelfs het lijk van een
panter.

PAKETVAART MAATSCHAPPIJ (KONINKLUKE). Is gevestigd to Amsterdam en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, onder wiens
leiding het beheer in India wordt gevoerd door
een Directie bestaande uit een President en twee
leden en in Nederland door een Directeur.
De Maatschappij wordt op ongeveer 80 plaatsen van denNed. Indischen Archipel door Agenten
vertegenwoordigd en verder op de voornaamste
plaatsen van Oost-Azia en Australia.
Voor de door haar bevaren' lijnen, en de geschiedenis der ontwikkeling van de stoomvaart
in Ned. India, zie de groote Encyclopaedie.
PAKIH, d. i. Mohammedaansch wetgeleerde;
vgl. ISLAM, II, c.
PAKIR, d. 1. arme (Arabisch: fakir). Volgens
de Mohammedaansche wet vormen de fakir'.
een der 8 categoriedn van personen, aan wie een
aandeel in de djakat (zie aldaar) toekomt.
Vrome Moslims noemen zich in het algemeen
wel fakir in den zin van „iemand, die behoefte
heeft" (nl. aan Gods steun). Met de benaming
fakir (of derwiaj) worden in het bijzonder ook do
Moslimsche mystieken aangeduid, die hetzij
door ascese hetzij door bijzondere godsdienstoefeningen nader tot God trachten to komen
(vgl. ISLAM, II, e. en TAREKAT). Over de zelfverwonding van pakiee, die in godsdienstige exaltatie
als onkwetsbaar gelden, zie DABOESSPELEN.
PAKOE (JA.v.). Beteekent „spijker", „spil";
Pakoe B o e wan a , „spijker of spil der
wereld", d. w. z. „die de wereld vast doet staan
en bijeen houdt" is een van de titels der Soesoehoenans van Mataram en van Soerakarta, waaronder zij in den regel worden vermeld.
PAKOE. Algemeene naam (pakis,
voor
Varens, soms ook voor planten, die veel op Varens
gelijken en er door den inlander raee worden
verward. De soorten worden door het tweede
woord aangegeven.
PAKOE ALAM. Naam van een zoogenaamden
„onafhankelijken" Prins (d. w. z. onathankelijk
van den Sultan) to Djokjakarta, hoofd van het
Pakoe Alamsche huis. Dit heeft zijn ontstaan
to dan ken aan den Engelschen Gouverneur
Generaal Raffles, die in 1812 bij wijze van tegenwicht tegenover den Sultan, Pangeran Noto
Koesoemo, halfbroer van den toenmaligen
Sultan Sepoela, tot zelfstandig vorst verhief
onder den titel van Pangeran Pakoe Alam.
PAKOE ALAM V, PANGERAN ADIPATI
ARIA, geb. ca 1835, ovcrleden 6 Nov. 1900.
Toen in 1878 Pangeran Soerja di Laga bij
keuze verheven werd tot Pakoe Alam V was hij
de eerste Javaansche vorst, wiens kinderen (Noto
Koesoemo en Notodirodjo, zie art. NOTODIRODJO) een moderne opleiding genoten. Van
dien tijd of zijn dan ook de leden van de Pakoe
Alarasche vorstenfamilie de meest ontwikkelden
ol:der de Javaansche vorstelijke personen.
Pakoe Alam V was e'en groot bevorderaar der
Javaansche kunst, vooral van muziek, drama en
dans. Beroemd waren in zijn leven de „belisan"
(krijg.sdans) opvoeringen aan het Pakoe-Alamsche
hof. Europeesche geleerden, die studie maakten
van de Javaansche beschaving, vonden in hem
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steeds een uitmuntenden gastheer. (Zie Ned. India,
Oud en Nieu w, afl. 3 jg. II).
PAKOE-ALAMAN. Het gedeelte van de hoofdplaats Djokjakarta, ten 0. van de Kali 'node,
dat het gebied van Prins Pakoe Alam vormt.
Aan het hoofd ervan staat een regent; het heeft
4 onderdistricten, nl. Kotta, Djagalan, Kapatihan on Goenoeng Katoer.
PAKOEAN (PAKWAN). De oude hoofdstad
van het rijk PADJADJARAN; zie aldaar. De
naam kan beteekenen of „Varen-stad" of „Contrum" - stad, de stad n1 van den „Spijker der
wereld" (pakoening djagat; d. i Oppervorst).
PAKOEANRATOE vroeger een der rijkste
dorpen van do onderafd. Toelangbawang in de
res. Lampongsche Districten, gelegen in het N.
van het gewest, in de nabijheid der bronnen
van de grensrivier de Masoedji; telt thans nog
meer dan 100 huizen en bijna 2000 inwoners.
PAKOELI'SCH. Zie TORADJA'SCHE TALEN.
PAKPAK. Naam van een landstreek, die
verreweg het grootste deel van de onderafd,
Dairilanden der afd. Bataklanden (res. Tapanoeli) uitmaakt en bewoond wordt door Dairi's
of Pakpaks, een van de minst beschaafde stammen der Bataks. (Zie ook BATAK.S en BATAKLANDEN). Deze streek werd eerst goed bekend door en na de expeditie Van Daalen in 1904,
en vooral door de beschrijvingen van den eersten
civielen gezaghebber, luitenant Van Vuuren.
Pakpak heeft van de Bataklanden he,ta biftgal
aan onzen invloed weerstand geboden, heeft het
langst kannibalisme, slavernij, e. a. instellingen trachten to handhaven. Als gevolg van den
tocht van van Daalen (1904) volgde in 1906 de
officieele inlijving van het gebied. In hetzelfde
jaar begon Kier de Rijnsche zending to werken
en werd een missionaris geplaatst to Sidikalang,
waar thans ook een arabachtsschooltje is gevestigd. Het aantal Christenen bedraagt ± 600.
Het land is bijna geheel met oerwoud bedekt.
Groote stukken zijn onbewoond. en het overige
land is zeer dun bevolkt, zoodat het totaal aantal bewoners niet meer dan ± 22.000 bedraagt.
Hoofdmiddel van bestaan is het inzamelen van
boschproducten. Benzod is daarvan het voornaamste, doch de wijze van benzod-winning is
nog zeer primitief. Andere boschproducten zijn:
kamfer, waaraan Baroes haar vroegere bekendheid ontleende, rotan, damar, terwijl men de
winning van gdtah pertja en caoutchouc ingang
tracht te doen vinden. Da veeteelt beteekent weinig, men houdt wel veal varkens. Aan landbouw
wordt zeer weinig gedaan; sawah-bouw is in
groote gebieden nog onbekend, de rijst wordt
meest op ladangs verbouwd; ook worden wel
benzo8-boomen aangeplant, terwijl een proeftuin
is aangelegd voor de koffiecultuur. Eon drietal
handelsbeurzen, to Salak, Onan Djonggi en de
voornaamste to Sidikalang, zijn opgericht, waar
de benzoe bij opbod a contant wordt verkocht,
onder toezicht van eon bestuursambtenaar. Het
feit dat thans reeds eenige perceelen in erfpacht
zijn uitgegeven, wekt de verwachting, dat de
grond misschien voor landbouw niet ongeschikt
is. Ben groot bezwaar voor econornische ontwikkeling is echter het gebrek aan goede verkeerswegen.
PAKPAK RANDGEBERGTE. Gebergte op
Sumatra ten Weston van het Toba-meer gelegen.
Het sluit de Pegagan-hoogvlakte, een deel van de
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Pakpaklanden, in het Westen af, en daalt zeer
steil naar de lage landen van Boven-Singkel. Het
gebergte, dat rijk is aan hooge toppen, waarvan
de Si Madjit (1550 M.) in het midden het hoogste reikt, is zoo moeilijk over te trekken, dat het
een kultuur-scheiding is geworden tusschen. 0.
en W.
PALA (MAL.). Zie NOTEMUSKAAT.

PALA LAKI- LA KI (Pala papoea) (MAL. mor.4.).
Drogerij ; de mannetjes notemuskaat van Myristica arg entea Warbg. Belangrijk handelsartikel
van Nieuw-Guinea. Zie verder onder NOTEMUSKAAT.
PALABOEHAN RATOE. Zie WIJNKOOPSBAAI.
PALAQUIUM. Plantengeslacht der Sapotaceeen, met een groot aantal soorten vooral op
Celebes, Borneo en Sumatra, veel minder op
Java. Een paar soorten zijn de stamplanten
van de G1TAH PtRTJA (Gutta percha). (Zie
aldaar). De algemeene inlandsche naam., ook
voor verwante geslachten, is Balam.

PALAWIDJA (JA.v.). Op de akkers, waarvan
rijst geoogst is, worden door de inlanders allerlei
tweede gewassen geteeld, d. z. snelgroeiende planten, die in 3 h 4 maanden product
geven en dus tegen den tijd, waarop men weder
aan de beplanting der sawah met rijst denkt, van
het veld verwijderd kunnen zijn. Gewoonlijk
worden op Java als pillawidjA, op de natte of
bewaterbare velden aangeplant lombok, terong,
katjang, landjaran, katjang idjo, kedele, djagoeng, timoen, katelit. Op de droge velden (tegal)
worden deze en andere gewassen niet als tweede,
maar als hoofdgewas verbouwd.
PALELEH. Hoofdplaats der onderafdeeling
Bwool, afdeeling Gorontalo, residentie Menado.
Landbeschrijving.
PALEMBANG.
Residentie op de Oostkust van Sumatra, grenzende ten N. aan Djambi, ten W. aan Benkoelen,
ten Z. aan Benkoelen en de Lampongsche districten, ten 0. aan de Soendazee en Straat Banka.
Zij beslaat een oppervlakte van 84692 K.M. 2
Bodemgesteldheid. Het grootste deel van de
residentie wordt gevormd door een zeer vruehtbare vlakte, die door tal van rivieren wordt doorsneden. Vooral de kuststreken zijn zeer laag gelegen, aan overstroomingen blootgesteld en grootendeels moerassig; het Westelijk deel daarentegen
is bergachtig. Dit bergachtig gedeelte vormt een
onderdeel van den Barisanketen, en vangt in het
Zuiden aan met het aanzienlijke plateau van /Okakau en Ran au. Aan dit Barisan-gebergte sluit
zich Oostwaarts aan een zeer breed heuvelland in
den tertiairen tijd ontstaan, dat vooral lungs de
Moesi zeer duidelijk voor den slag treedt en op
vele plaatsen een breedte van 150 tot 160 K.M.
bereikt. Dit is het gebied der petroleum voerende
anticlinalen. Na een breede streek van diluviale
heuvels, vooral bestaande uit vulkanisch materiaal, volgt de alluviale moerassige kustvlakte
waarin do rivieren reusaehtige delta's hebben
gevormd. Van doze rivieren verdienen vermelding
de Moesi (zie SUMATRA. RI VIEREN), Mesoedji,
Siloempeer en Lalang (zie ald.).
B -•:ien, van beteekenis komen langs de kust
van Palembang niet voor; de zee is ondiep en,
aan de riviermondingen, met zandbanken bezet. Voor het belangrijke moor Raman zie ald.
Het klimaat is zeer warm in de benedenlanden en

aangenaam keel in de aan de Barisan grenzende

streken.
De gezondheidstoestand liet in de laatste jaren
te wenschen over door herhaald optreden van
cholera, die in 1910, 1911 en 1913 respectievelijk
4360, 1250 on 1115 slachtoffers eischte, terwijI
overigens veel koortsen, huidzickten en dysenterie voorkwamen en in 1917 aan pokken ongeveer 600 personen overleden.
De gemiddelde jaarlijksehe regenval bedraagt
te : Palembang 2663, 'Ming Tinggi 3131, Soeroelangoen 3103, Lahat 3422, Bandar 2996, Batheradja 2944, Moeara Bliti 2958 on Moeara Doea
2496 m.M.
V erkeer. De vele waterwegen vormen een goede
verbinding met de kustlanden, voornl. van de
hoofdplaats Palembang, met de binnenlanden ;
doze tot 200 a 300 K.M. ver bevaarbare rivieren
zijn de natuurlijke wegen waarlangs de bevolking
zich heeft gevestigd. Het wegennet is in den loop
der jaren aanzienlijk uitgebreid en verbeterd.
Sinds 1907 is er eon Gouvernements automo- in het levee geroepen —aanvankebieiendien A
lijk in de bovenEnden, alleen voor het vervoer
van de post en van Gouvernementsreizigers, doch
geleidelijk uitgebreid ook over het gewest Benkoelen, en mode voor particuliere reizigors en
goe,deren. Het aantal vervoermiddelen neemt
voortdurend toe.
De in 1912 begonnen aanleg van den spoorweg
Palembang—Telok B6tong, met een zijlijn van
Praboemoelih naar Moeara Enim was in Maart
1917 reeds zoover gevorderd, dat in Palembang
het traject Palembang—Moeara Eqini, (152 K.M.)
in exploitatie kon worden genomen ; het gedeelte
Praboemoelih—Batoeradja is onderhanden. Voor
den spoorwegaan le g is een afzonderlijke emigratiedienst ingesteld, die gedurende 1914 totaal 2900
arbeiders van Java overbracht. In het geheel
werkten er 5100 m.enschen aan.
Economische toestand. Aan den
benedenloop der groote rivieren, waar de uitgestrekte moeras-wildernissen op enkele plaatsen
zich tot 100 K.M. ver in het binnenland uitstrekken, is de bevolking schaarsch en wordt weinig aan
landbouw gedaan. Zij heeft zich voornl. neergezet
langs de rivieren zelve, is van claaruit binnengedrongen in de met oerwouden bedekte binnenlanden, naar de hooge plateaux der berglanden' en
het heuvelland, dat den overgang vormt van het
gebergte naar de laagvlakte. De inheemsche
bevolking heeft drie hoofdmiddelen van bestaan,
n.l. in de eerste plaats landbouw (als hoofdpro-

duct rijst, meerendeels op droge velden., voorts
mais, suikerriet, en, voor de E lrop. markt,
katoen, waarvan over de jaren. 1910 - 16 geraiddekl 4 112 naillioen. K.G. ruwe en ruim 300.000
K.G. gezuiverde word uitgevoerd. ( Van koffie
bedroeg de uitvoer in 1915 bijna 700.000 K.G.)
Vervolgens inzameling van boschproducLen, en
handel. De bosschen leveren tal van goede houtsoorten en bevatte,n vele g'6Ah-produceerencle
boomen en vorschillende rotansooren, inzameling
van boschproducten is dan ook in dit geese
een zeer voornaani middel van bestaan.
Als productiegebied van plantagerubber vervult Palembang nog con zeer ondergesehikte
rol; de rubbereultuur (hevea) is nog vrij king.
In 1914 bedroeg d3 uitvoer van plantagerubber
(ficus en hevea) niet meer dan 7.490 K.G., terwijl die van djoloetoeng 3.392.000 K.G. beliep,

PALEMBANG. •
waarvan meer dan de helft naar Singapoer
haar weg vond. Tot de voornaamste boschproducten rekent men : g6tah pertja, mglaboeai
(of djeloetoeng), damar, gom kopal, rotan, hout,
biga, was, boomschors (koelit bakau en koelit
tikigar) en mgnjan.
Ultimo 1916 waren 55 perceelen woeste gronden in erfpacht uitgegeven en aanvaard, met een
oppervlakte van 123.786 bouws, waarvan nog
slechts een twaalftal in exploitatie was.
Twee houtaankapondernemingen zijn than s
werkzaam in de onderafdeelingen Ban joeasin
en Koeboestreken, en Moesi Ilir. Sinds 1913 zijn
in het gewest twee houtvesters geplaatst in het
belang van de noodige onderzoekingen en opnemingen voor de boschreserveering en boschexploitatie, . een te Palembang, en een te Lahat.
De veeteelt wint meer en meer in belangrijkheid. De sterkte van den veestapel in het gewest beliep ultimo 1913 ongeveer 29.000 buffels,
29.000 runderen, 1.000 paarden, 29.000 geiten,
6.000 schapen en 3.000 varkens.
Zeevischvangst wordt uitsluitend uitgeoefend
door de bevolking der doesoen Soengsang (aan
de monding der Moesi), met vaartuigen van bizondere constructie (prahoe Soengsang), door de visschers zelven vervaardigd, en waarin rechtopstaande, met het gezicht naar den voorsteven,
wordt geroeid.
De mijnbouw is voor dit gewest van zeer groot
belang, voornamelijk op petroleumgebied, en
veelbelovend wat steenkolen betreft; de voor
petroleumwinning verleende concessies worden
alle door de Bataafsche Petroleummaatsehappij
geexploiteerd. De gewonnen ruwe aardolie wordt
door middel van pijpleidingen, die in 1913 reeds
een gezamenlijke lengte van ruim 500 K.M. hadden, van de boorterreinen gevoerd naar den hoofdzetel dier maatschapplij te Pladjoe (ter hoofdplaats Palembang), waar in een raffinaderij
met 1750 werklieden worden gefabriceerd benzine, kerosine, motor- en smeerolien; een net
an 250 K.M. eigen wegen der Maatschappij
brengt de petroleumterreinen in verbinding met
de algemeene verkeerswegen. De uitvoer van
benzine, petroleum en petroleum.residu bedroeg
over 1911—'13 gemiddeld per jaar respectievelijk ongeveer 78 millioen, 100 millioen en
3.400.000 Liters.
Van de voor het winnen van steen- en bruinkolen uitgegeven concessies kwamen nog slechts
in ont ginning de Bahangau concessie (Rinds 1896)
en de Boekit-Asem concessie (sinds 1916).
In 1917 word van Gouvernementswege de kolenmijn Tandjoeng in Lematang-Ilir, op den linkeroever der trim gelegen, ± 14 K.M. bovenstrooms Moeara Enim (zie aldaar) in exploitatie
genomen, en in September 1918 is door den Minister van Kolonien een wetsontwerp ingediend
tot wijziging en verhooging der begrooting van
Ned.-Indic voor het jaar 1918 ten behoove van
de overneming door het land voor ruim 1 millioen gulden van de aan de Exploratiemaatschappij „Lematang" toebehoorende mijn concessies in de nabijheid der genoemde mijn Tandjoeng, alsmede ten behoeve van den aan leg van
eene spoorverbinding tusschen Moeara Enim. en
Tandjoeng. Volgens dit wetsontwerp wordt do
aanwezige kolenvoorraad geschat op ruim. 200
millioen ton, waarvan 3/4 gedeelte bruinkolen, en
ongeveer 1/10 gedeelte glanskolen, welke laatste
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kolensoort in hoedanigheid boven alle andere tot
nu toe in Ned.-India gewonnen kolen uitblinkt.
Op de genoemde en aangrenzende terreinen zal
een derde Landssteenkolenontginning worden
geopend.
Sinds 1912 is van Regeeringswege een geologisch mijnbouwkundig onderzoek aan den gang
naar de in de voor particulier mijnbouwk. ondetzock gesloten streken voorkomende loud-, gonden koperertsen in de onderafdeeling Rawas, bij
de Soengei Toeboeh en Soengei Kring; het onderzoek langs de rivieren Roepit en Rawas gaf
weinig b.ilovende uitkomsten.
Op het gebied van nijverheid valt to vermelden de aanmaak van prauwen en de pottenbakkerijen to Kajoe Agoeng; bovendien treft men
goede goud-, zilver-, ijzer- en wapensmeden aan,
alsmede kopergieters. De scheepsbouw bepaalt
zich tot het waken van grootere en kleinere prauwen; met name zijn de pentjalangs bekend,
staatsievaartuigen uit een enkelen boom vervaardigd, soms 60 voeten lang, en fraai beschilderd:
De handel concentreert zich vooral op de
hoofdplaats Palembang, die te water en sinds
enkele jaren ook te land met de binnenlanden
in gemakkelijke verbinding staat; als belangrijke
binnenlandsche handelsplaatsen dienen genoemd
Moeara Enim, Batoeradja, Moeara Doea, TiSbing Tinggi, Talang Padang, Pagar Alam, Moeara Bliti, Sekajoe, Lahat en Kajoe Agoeng (zie
op de verschillende namen); op sommige plaatsen
zijn het Chineezen en inlanders, die handel
drijven, doch op enkele plaatsen is de kleinhandel geheel in handen van inlanders, meestal
afkomstig van de hoofdplaats.
Be v o 1 k in g. De bevolking van het gewest
telde in 1915 ongeveer 1200 Europeanen, 7500
Chineezen, 4000 Arabieren en Klingaleezen en
742.000 inlanders. De inwoners der hoofdplaats
verschillen in vele opzichten van die der binnenlanden ; bier worden alleen daze laatstcn besproken ; over de eersten wordt gehandeld bij de
hoofdplaats Palembang.
De binnenlandsche bevolking behoort tot het
Maleische ras; zij is vermoedelijk afkomstig van
Malaka, on stark vermengd met Javaansche
elementen; behalve de oorspronkelijke bevolking, de Koeboes (zie aldaar), onderscheidt men
de volgende bevolkingsgroepen : a. de Komeringers, wier afkomst en taal Lampongsch is, bewonende het stroomgebied der Komeringrivier;
b. de Lampongers, gevestigd aan de Masoedjirivier; c. de Oganners, in het stroomgebied der
Ogan; d. de Pasemahers, in de onderafdeeling
Pasemahlanden, in sommige gedeelten der onderafdeeling Moeara Doea en in de zoogenaamde
Ampat Lawang (onderafdeeling Ming Tinggi);
e. de Ranauers, om het Ranaumeer, herkomstig
uit de Lampongs en Bantam; f. de Redjangers, in
Moesi-Oeloe en Ming Tinggi; de in Rawas en
gevestigde bevolking verraadt veel
verwantschap met die der onmiddellijk aangrenzende streken van Djambi; de bewoners van
Lematang-Ilir en van do streek tusschen de
beneden-Moesi en de beneden-Lematang danken
hun on tstaan aan een vermenging van de bevolking der benedenstreken met die der bovenlanden. Bij veel overeenkomst in maatschappelijke zeden en gewoonten vertoonen de hier
genoemde bevolkingsgroepen toch groote verschillen in karaktertrekken.
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De taal is het zoogenaamde Midden-Maleisch;
Lampongsch en Re'djangsch wordt gesproken
in de door die bevolkingsgroepen be woonde gebieden. Over het algemeen is de bevolking van een
rijzige gestalte; den meest forschen lichaamsbouw vindt men bij de Pasero.ahers en Redjangers ; in de kleeding is de Javaansche invloed
merkbaar. De bevolking belijdt den Islam, doch
in enkele deelen van het gewest, met name in de
onderafdeelingen Pas'emahlanden en Moeara
Doea, vindt men nog Heidenen, wier aantal
evenwel afnemende is.
Algemeen schrijft men de bevolking der binnenlanden een zachte geaardheid toe, eenvoud van
zeden en groote verdraagzaamheid, een groote
mate van zelfbewustheid, die zelfs voor trots en
hooghartigheid kan doorgaan ; zij is niet twistziek, is bezield met eon gc oote zucht naar onafhankelijkheid, die licht tot weerspannigheid
leidt; minder schoone kart,ktertrekken als vadsigheid en o,nverschilligheid, geveinsdheid en
wraakgierigheid ontbreken evenmin; schrander-

heid en gevatheid kan men velen niet ontzeggen, en welbespraaktheid is een veel voorkomende eigenschap; onder de hoofden treft
men er met een bizonder helder verstand, en
mood is een onmiskenbare eigenschap van velen.
Gesc hie denis. Verreweg het grootste
gedeelte van het eigenlijke Palembang wordt
ingenomen door de landen, vroeger uitmakende
het Rijk van dien naam, dat in 1823 on 1825 bij
het directe Gouvernementsgebied word ingelijfd.
Reeds betrekkelijk vroeg werden die landen door

Hindoe's gekoloniseerd; evenals in vele streken
in de binnenlanden van Sumatra zijn in Palembang sporen op to raerken van den invloed door
doze vreemdelingen uitgeoefend. (Zie OUDHEDEN). Grooter echter is de invloed, door
Hindoe-Javaansche kolonisten uitgeoefend, zooals o. a. nog blijkt uit de taal.
De Compagnie knoopte reeds vroeg (1617) betrekkingen met Palembang aan on had er sinds
1619 een koopman, maar in 1621 word haar kantoor weder opgeheven. Ook later was de verhouding tusschen Palembang on de 0.-I. Compagnie niet altijd vriendelijk. Na de ontdekking
rider tinmijnen op Banka (1710), dat reeds minstens sedert 1615 onder het al of niet bet wiste gezag van den Vorst van Palembang stond, nam het
belang van den handel op dat rijk niet weinig
toe; toch ontwikkelde de Compagnie daar weinig
macht, on kostte het den Sultan Mahmoed Badroeddin, die tijdons de vermeestering van Java
door de Engelschen to Palembang regeerde, niet
veel moeite zich van de onzen to ontslaan. Eon
verraderlijke overval van het fort bracht dat in
zijne macht en bijna alle Nederlanders werden
verm.00rd. Na het herstel van ons gezag over
Indio waren nog verschillend.e expedities naar
Palembang noodig; bij die van 1824/25 viel de
toenmalige Sultan in onze handen, waarop hij
naar Banka verbannen werd; zijn wader was
reeds vroeger naar Batavia verwijderd. Het
Sultansbestuur word nu geheel opgeheven en het
gewest onder het onraiddellijk gezag van den
resident geplaatst, die daarbij door een Rijksbestierder, Ferdana mantri, word bijgestaan. Deze
en de rijksgrooten bleven echter de bevolking
knevelon ; na de demping van den opstand van
1849, door de Brauw, werd de Ferdana mantri
afgezet. Successievelijk werden ook de grens-

streken (R6djang, Lebong, Pasikaahlanden enz.),
bij het rechtstreeks bestuurd gebied ingelijfd.
De opstand van Djambi in 1906 breidde zich in
het begin van October uit over de aangrenzende
deelen van Palembang. Vooral de onderafd. Rawas was toen een der brandpunten van verzet.
Best u u r. Administratief is do residentie
Palembang verdeeld in de volgende, elk door
een assistent-resident, behalve de Hoofdplaats
Palembang waar een controleur zetelt, bestuurde
afdeelingen: 1. Hoofdplaats Palembang,
2. Palembangsche benedenlanden met
hoofdplaats Se'kajoe, verdeeld in de onderafdeelingen : a. Moesi Ilir, b. Banjoeasin on Koeboestreken, c. Rawas, d. Ogan-Ilir, elk onder een controleur (of civiel gezaghebber), 3. Pale m ban gs c he bovenlan de n, met hoofdplaats
Lahat, bevattende de onderafdeelingen : a. almatang-Ilir, b. Lematang-Ocloe, c. Pasoemahlanden,
d. nbing-Tinggi en e. Moesi-Oeloe, elk onder
een controleur, en 4. Ogan- Oe 1 o e on Som 'orin g, hoofdplaats Batoeradja, sa men gesteld
uit de onderafdeelingen : a Komoring-Oeloe, b.
Ogan-Oeloe, c. Moeara Doea on d Komering Ilir,
elk onder een controleur of civiel gezaghebber.
(voor de afd. en ondorafd. zie ald.),
Behalve de hoofdplaats Palembang, die in twee
districten is verdeeld, bestaat elke onderafdeeling uit een district, dat wederom verdeeld is in
drie tot vijf onderdistricten (organiek 15 districtshoofden (d6mang) en 40 onderdistrictshoofden (assist‘nt-demang), terwijl de marga
indeeling gehandhaafd blijft.
marga's staan

onder inlandsche hoofden (Pasirah), die den titel
voeren van Deipati (die van Soengsang van
Ngabehi), terwijl de resident hen, bij wijze van
onderscheiding (wat gewoonlijk eerst na minstens 15 dienstjaren geschiedt), den titel van
Pangeran kan verleenen. Deze hoofden worden
door de bevolking gekozen, doch aangesteld,
bevestigd en ontslagen door den resident. De
marga's zijn verdeeld in doesoens (dorpen) under
eon Proatin, met den titel van Kria, Loerah
of GincIA.,; de Proatin van de door den Pasirah
bewoonde doesoen (de zoogenaamde Pasirahdoesoen), die dozen gewoonlijk bij ontstentenis
vervangt, voert den titel van Rembarab, TjahajaDepati, Krill,- of Ginda-margh, Depati-of liriam.angkoe. Ook de doesoenhoofden worden door

de bevolking gekozen, doch aangesteld, bevestigd on ontslagen door de afdeelings-chefs. De
doesoens zijn verdeeld in kampongs (wijken),
onder een p6nggawa, gekozen door de bevolking,
aangesteld en bevestigd door de onderafdeelingschefs, on ontslagen (op verzoek) door dozen, of
wegens wangedrag door den afdeelingschef.
Pasar eindelijk worden in Palembang genoemd
de plaatsen, die in de nabijheid der Europeesche
etablissementen zijn ontstaan on waar de vreera-

delingen (ook de uit andere onderafdeelingen in
Palembang afkomstige inlanders), in de binnenlanden gevestigd, bijeen wonen.
PALEMBANG. Hoofdplaats der gelijknamige
residentie, op 104° 45' 25" 35 O.L. v. Gr. en 2°
59' 27".6 Z.B. gelegen, op de beide oevers der
Moesi, die hier 300 Meters breed en 18 a 20 Meters
diep is, met een bevolking op ultimo 1915 van
ruim 65.000 zielen (w.o. 800 Eur., 7000

Chin., 2200 Arab. on + 200 Klingaleezen).
De stad beslaat een oppervlakte van 137
K.M. 2 ; zij is ruim 21 uur tang, doch landwaart s
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in geen kwartier breed, en is aangelegd op een
groep van eilandjes, gevormd door een menigte
kreekjes, vooral op den linker Moesioever. Ofschoon op 83 K.M. van zee gelegen, is hare hoogte
boven den zeespiegel niet meer dan 2 Meters. Zij
is verdeeld in twee districten, to weten Palembang- Oeloe (op den rechter Moesioever) en.
Palembang-Ilir (op den linker Moesioever; onderdistricten: Palembang-Ilir West en Palembangdie weder onderverdeeld zijn in kamIlir
pongs of wijken, van welke 30 op den linkeroever
(kampong Ilir) en 16 op den rechteroever der
rivier (kampong Oeloe) liggen.
Het voornaamste gedeelte der stad is de Tanah
Kraton op den linkeroever der Moesi, waar de in
1780 gebouwde Kraton der vroegere Sultans
gelegen is. In dit gedeelte der stad wonen de
meeste Europeanen en aanzienlijke inboorlingen,
en staan de kantoren der handelshuizen, de bureaux van den Resident en van de andere ambtenaren. Nieuwe Europeesche wijken zijn ontstaan op de zoogenaarade Talang en op Talang
SOmoet, Westelijk van de Kratonwijk. Ben
belangrijk gebouw is de steenen moskee, achter
den Kraton gelegen, in 1740 opgericht.
De wonin gen der inlanders zijn op hooge palen
gebouwd wegens de vele overstroomingen.
Eigenaardig zijn de tallooze vlothuizen (rakit),
nit planken en bamboe saxnengesteld, rustende
op balken, met bamboo doorvlochten, soms
met latwerk en met vergulde lijsten versierd,
en aan den oever of aan palen in het water
vastgemeerd, terwiji zij door een planken overloop met den oever verbonden zijn; soms liggen
zij geheel vrij in den stroom en moeten met prauwen worden genaderd. Bet verkeer, dat vooral
langs de rivier plaats heeft, is vooral levendig
bij de rakits.
Door haar gunstige ligging is Palembang de
grootste stad op Sumatra en een der bloeiendste
handelsmiddelpunten van de Buitenbezittingen
geworden. Men vindt er eenige Europeesche
handelslicharaen gevestigd en agentschappen
van de Nederlandsche Handelmaatschappij en
de Javasche Bank; voorts vele Chineesche, Arabische, Klingaleesche en inlandsche handelaren,
die groothandel drijven.
De inlandsche bevolking der hoofdplaats
dankt haar afkomst grootendeels aan een invasie
van Javanen in de 15e eeuw, die zich met de
schaarsche inlandsche bevolking vermengden;
van daar dat de taal zoovele Javaansche woorden
bevat. De adel bestaat uit de afstammelingen
van de vroeger regeerende vorsten (van Javaansche afkomst en vermengd met Arabisch en inlandsch bloed) die de titels voeren van Pangeran,
Radon, Masagoes, Kiaimas, en Tjili; hun aanzien is in den loop des tijds geleidelijk totaal verdwenen ;de meesten zijn on beraiddeld, sommigen
drijven handel of oefenen een ambacht uit; velen
zijn als inlandsch ambtenaar in Gouvernementsdienst, en een steeds kleiner wordend aantal
leeft van een geringen onderstand, door het Gouvernement uitgekeerd.
Sinds April 1906 bezit Palembang een gemeenteraad, waarvoor in 1913/14 een eigen gemeentehuis, dicht bij den Kraton, werd gebouwd.
PALEMBANGSCHE BOVENLANDEN. Zie
PALEMBANG, Best u u r.
PALEMBANGSCHE BENEDENLANDEN. Zie
PALEMBANG, Best uu r.
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PAUL Een 2500 M. hooge berg van den W.lijken keten van het Barisangebergte in de residentie Benkoelen.
PALING. Zie AAL.
PALMA(S) of Mange's. Zie MIANGAS.
PALMEN. Een groote familia van eenzaadlobbige planten, waarvan in Ned.-India ruim 20
geslachten met een groot aantal soorten in het
wild voorkomen en bovendien vele gekweekt
worden. Palmen komen alleen in de lagere
deelen van den Archipel voor; planten van
het hooggebergte zijn het niet. Afgezien
van het geslacht Calamu8, de Rotan, een
klimmende palm, treft men ze in het wild niet
veel aan, althans veel minder algemeen dan
in Zuid-Amerika. Een uitzondering maakt naast
de Rotan het geslacht Metroxylon, de Sagopalm, waarvan vooral in de moerassige deelen
van het Oosten van den Archipel plaatselijk
groote complexen voorkomen; verder Nipa
aan de kust on Boraaaus op enkele plaatsen aan
de Javaansche Zuidkust (Be'soeki). De meeste
palmen vindt men aangeplant in de nabijheid
van de inlandsche dorpen of in groote complexen (Cocos). Zie op de namen der soorten.
PALMIET, PALMKOOL. Zie KALAPA.
PALMWIJN. Dit is de naam voor het als
drank benutte suikerhoudende — on na gisting
spiritueuze — sap, dat bij insnijding vloeit nit
de onrijpe bloemkolven van eenige palmsoorten,
in Indio bepaaldelijk Arenga 8accharifera, 00008
nucifera, Bora88u8 flabellifortni8 en Nipa fructican8. Bij de in deze Encyclopaedia voorkomende
beschrijvingen dozer voorname palmen is ook
van hun sap melding gemaakt, rasp. bij
Kalapa, Lontar on Nipah.
De inlanders drinken het versche sap, uit area,
klapper en lontar, zeer gaarne; het heat op Java
toeak manis, lahang, lOgen, niri. Aan Europeanen wordt het nuttigen ervan des raorgens ale
gezondheidskuur al van ouds door de Indieche
medici voorgeschreven bij verstopping on spruw.
Wanneer dit sap korten tijd staat, gaat het in
gisting over; uit de suiker vormt zich alkohol en
koolzuur, ook begint spoedig azijnzuur optetreden. In dozen staat is het palmsap een in zeer
levendige beweging zijnd stark troebel en
schuimend vocht van zuren reuk, dat in Indio
de broodbakkersgist pleegt to vervangen; mengt
men er raeel onder, dan wordt dit bijna onmiddellijk geheel „vergist". Laat men de gisting
doorgaan, dan raaakt de alkohol voor azijnzuur
plaats. Op die wijze verkrijgt men dan ook de
inlandsche azijn (tjoeka djawa), die gemeenlijk
troebel en onzuiver is en slechts 3-4 % azijnzuur houdt.
Wil men van het palmsap een drank bereiden,
die niet als „suikerwater" maar ietwat als „wijn"
kan worden bestempeld, dan moet de suiker
door gisting omgezet worden in alkohol, dock
zóó, dat er geen of weinig azijnzuurvorming bij
plaats heeft. De inlander heeft daarvoor een
praktisch middel gevonden in de toevoeging
van sommige bitters basten en wortels, die de
azijngisting en het verder bederf belemmeren;
op Java (bepaaldelijk to Batavia) client hiervoor
de bast eener Carapa (babakan neri), in de
Molukken o. a. de wortel eener Garcinia (obat,
sagoeweer). Aldus wordt dan de toeak man i s tot toeak kra s, een meer op stark
bier dan op wijn gelijkende bedwelmende drank,
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welke 5-10 % alkohol bevat, en die men soma
nog sterker pleegt te maken door het vocht te
laten trekken met de bladeren van tabak en
zelfs van katjoeboeng. Een groote rol speelt
de „palmwijn" in de Molukken, daar meest
onder den Portugeeschen naam sagoeweer.
PALMYRA. Zie BORASSUS.
PALOE. Zelfbesturend landschap, ressorteerende onder de residentie Menado. Het behoort
tot de Kajelische landschappen en ligt om het Z.
gedeelte der Paloe-baai. De bevolking is 16.100
zielen sterk en vindt vnl. in den rijstbouw en de
klappercultuur in de vruchtbare vlakte aan
weerszijden van de Paloe rivier haar_bestaan.
Door de Paloevlakte wordt een waterleiding van
+ 25 K.M. lengte gegraven voor sawahbevloeiing;
zij ontvangt haar water uit de Goembasa, nabij
Pakoili; ± 3000 bouws kunnen daaruit bevloeid
worden.
PALOE. Onderafd. der afd. Midden-Celebes
van de residentie Menado. Zij telde in 1915
-1- 47000 zielen, waaronder -I- 30 Eur. en -I-- 70
Chin. ; omvat de zelfbesturende landschappen
Paloe, Sigi-Biroem.aroe, Dole, Koelawi.
PALOE. Plaats, gelegen aan de Paloebaai in
het zelfbesturend landschap Paloe, afdeeling
Midden-Celebes, residentie Menado met in
1915 -I- 3400 zielen.
PALOE'SCH. Zie TORADJA'SCHE TALEN.
PALOPO. Naam der onderafd. en hoofclplaats
van de afd. Loewoe, gouvnt. Celebes en Onderhoorigheden. De hoofdpl. is een belangrijke
handelsplaats; door de Sarasins „Venedig in
Kot" genoemd, ziet zij er thans heel wat netter uit dan tijdens hun bezoek.
PAMALI, zie PAMALI.
PAMANGKAT. Zie PEMANGKAT.
PAMANOEKAN. District van het particuliere
land Pamanoekan- en Tjiaseralanden, res. Batavia, met eene oppervlakte van -I- 348 K.M. 2
De bovengenoemde P a m a n o e k a n- en
Tjiase lan de n, gelegen in de afdeeling
Krawang, verkocht tijdens het Engelsche tusschenbcstuur, vormen het grootste der particuliere landerijen op Java; zij zijn 330.000 bouws
groot en telden op 1 Jan. 1913 eene bevolking
van 218.000 zielen. Hun verpondingswaarde is
gesteld op f 5. 319.000. De landen staan op naam
van de Maatsch. ter exploitatie der Paman oekanTjiasemlanden, waarvan echter het geheele aandeelenkapitaal behoort aan de Anglo-Dutch
Plantations of Java Ltd. De produeten zijn
hoofdzakelijk rijst, katjang, klappers, arensuiker, koffie, rubber, thee, kina, notemuskaat,
peper en cubebe. Bij Ind. Stir. 1918, no. 236,
zijn de gedeelten der in de afdeeling Krawang gelegen P. en Tj. landen aangewezen, welke tot bet
Land dom.ein worden terungebracht. Zie ook
PARTICULIERE LANDERIJEN.
PAMEKASAN. Afdeeling on regentschap der
residentie Madoera, metende ruim 542 K.M. 2.
De afdeeling Pamekasan is de kleinste van
het gewest ; haar Westgrens valt nagenoeg
met het midden van het hoofdeiland samen. Zij
vormt een controle-afdeeling, eveneens Pamekasan genaamd, en bevat slechts 3 districten :
Pamekasan, Boender on Pegantenan. Het aantal
desa's bedraagt 171. De afdeeling is grootendeels
overdekt door heuvelen van kalk- en mergelformatie. Tusschen Omben en de O.kust breidt
zich een vlakte uit, die in het W. 50 M. boven

zee ligt en een der voornaamste is van het he.ele
eil. ; de hoofdplaats is daarin gelegen.
Rondom de hoofdplaats is het terrein good
geirrigeerd (de Samiran-werken), zoodat de opbrengst van den akkerbouw daar dan ook tamelijk bevredigend is; overigens geschiedt de teelt
meest op droge velden.
PAMEKASAN. Hoofdplaats van de residentie
Madoera on van gelijknamige afdeeling on regentschap. Het is een zindelijke, welvarende, ongeveer 30 M. boven den zeespiegel gelegen plaats
met flink residentiehuis, fraaie aloen-aloen, een
paar nette, zeer drukke pasars, een groote centrale inlandsche gevangenis, on eenige vorstelijke
graven ; zij heeft 8500 in woners, waaronder ± 160
Eur., 670 Chin. en j 400 Arab. (1905).
PAMOEKANBAAI. Smalle, 17 K.M. om de
West inloopende baai op de Oostkust van Borneo,
beN. strait Laoet, waarin vele rivieren uitloopen.
PAMOR. Jay. woord dat mengmetaal, raengijzer beteekent (w o r = vermengd) en waarmede
worden aangeduid de wapens van dooreengesmede en donker en lichter gekleurde ijzersoorten ;
na afloop der smeding en bevijling wordt do
lichtere kleur in hare verschillende figuren to
voorschijn geroepen door het plant en van de
klingen in een bijtend vocht. Het eigenlbke
pamorijzer uit onze Oost is meteoorijzer, gewoonlijk echter wordt dit meteoorijzer vervangen
door een 66k lichter gekleurde soort ijzer, die
hoofdzakelijk gevonden wordt in de bergen van
Torongkoe en Oesoe in het landschap Loewoe,
aan de golf van Boni; het ijzer, dat met bovengenoemde soort tot pamor wordt verwerkt, komt
voor in de bergen om het Matano-meer en de
Tomori maken van een en ander hunne beroemde
zwaarden, pangko.
PAMPANGERS, PAMPANGOS. Zie PAPANGERS.
PAMPANOEA. Hoofdplaats van de afdeeling
Boni, gouvt. C ;lobes en onderhoorigheden.
PANAI (PANE, PANEI). Naam van een der
be lan grij kste rivieren van het go u ve rn e ment
Oostkust van Sumatra. Zij ontstaat uit twee bronrivieren, die ontspringen op den Tampoelon Andjing (2000 NI.) en den Haoeapan, twee topper
van den Bila keten, het grensgebergte van de onderafd. Padang Lawas der residentie Tapanoeli.
Voornaamste zij rivier de Baroemoen ; na haar
vereeniging met doze draagt ze eerst dozen
naam, loch valt weder onder den naam Panai,
na zich met de Bila vereenigd to hebben, een
weinig benedenstrooms van Laboean Bilik in de
Straat van Malaka.
Het 1andschap Panai werd in het laatst
van de 17e eeuw door een vorst van Bila gesticht
en bleef tot in het midden der 19e eeuw onafhankelijk, teen de Sultan van Siak het beoorioogde
on zijn supreraatie deed erkennen. In 1864 erkende het de souvereiniteit van het N.-I. Gouv.
Het is een land rijk, aan bosschcn en boschproducten, waardoor de bevolking, die behalve met
de inzameling van boschproducten ook met den
ladangbouw zich bezighoudt, een good bestaan
heeft. Het aantal zielen zal + 2500 zijn.
PANAITAN. Zie PRINSENEILAND.
PANANDJOENG. Naam van een schiereiland,
gelegen aan de Zuidkust van de residentie Preanger Regentschappen, in het district Pangandaran,
con trole-afdeeling Band jar, regentschap on afdeeling Tasikm.alaja. Ten Z. van het schier-
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eiland ligt de Panandjoeng-baai, die er door in
twee deelen gescheiden wordt, nl. het Westelijke:
de bocht van Parigi of Dirk de Vries Baal. en het
Oostelijke : de Mauritsbaai.
PANAROEKAN. Regentschap en afd. van de
res. Besoeki, ter oppervlakte van 419 K.M.',
nitmakende 0313 Oostelijke helft van het Noorder
kustland der res., en begrensd door: ten N.
en 0., de zee; ten Z. en Z.O., de afd. Banjoewangi, ten Z.W. en W., de afdeeling Bondowoso. Het bevat een controle-afdeeling en 4
districten: Sitoebondo, Panaroekan, Pradjekan
en Soemberwaroe. Het aantal desa's bedraagt
'173; de bevolking telde in 1905 ruim 190.000
zielen, waarvan 300 Eur., ± 800 Chin. en bijna
450 andere Vr. Oosterl. be bevolking is schier
uitsluitend Madoereesch, vooral in het Oostelijk deel van het regentschap.
belangrijkste rivier der afd. is de Sampejan
of ”Rivier van Panaroekan", die op het Janggebergte in de afd. Bondowoso ontspringt.
Zij vormt een uitgestrekte delta, die bevloeid wordt door een irrigatiewerk, dat van
1871-1901 werd aangelegd en dat de delta tot
een der vruc htbaarste rijst- en suikerstreken van
Java heeft gemaakt, in scherp contrast met het
dorre landschap op den aan grenzenden oever van
den Idjen-vulkaan. De afdeeling telt 5 suikerfabrieken en 5 tabaksondernemingen (opkoopschuren ). Op eenige erfpachtsperceelen tegen
den Idjen wordt koffie geplant.
PANAROEKAN. Voorname plaats in het distr.
van denzelfden naam, afd. Panaroekan, res. Besoeki. Zij was voorheen de machtige hoofdstad
van een afzondorlijk rijk. Nog in bet laatst der
17e eeuw telde de stad een bevolking van 8000 gezinnen en was een der levendigste markten van
Java. Thans is het een dorp, en een verzameling
mime pakhuizen. Het is berucht als ongezond.
De kooplieden wonen daarom to Sitoebondo.
PANATARAN (TJANDI). Tempel in Kediri,
gelegen aan den Z.W. voet van den Kloet in de
nabijheid van Blitar, het grootste monument
van Oost-Java. De tempo! is opgebouwd in
terrassen, langs de opstaande wanden waarvan
basreliefs zijn aangebracht; die van den benedenmuur geven het Ramayana weer, afgewisseld
door medaillons met dierfiguren; op het tweede
terras treft men voorstellingen uit het Kreshnayana aan. De bovenbouw is verdwenen. Blijkens
de aangetroffen jaartallen dateert het heiligdom
uit de 13de caka-eeuw; wellicht is het hetzelfde
als de uit den Nagarakretagam , bekende Ciwatempel van Palah. Zie ook OUDHEDEN.
PANDAI. Zie PANTAR.
PANDAN. Een tot 906 M. oprijzende, uit ouder
vulkanisch gesteente bestaande berg op de grens
van Rembang, Kediri on Madioen, waaraan nog
onduidelijke kratervorra to herkennen is.
PANDAN (MAL., JAY., SOEND.) PANDANUS.
Plantengeslacht van de familie der Pandanaceeen
net een groot aantal soorten in den Archipel. De
inl. naam is in het algemeen Pandan (MAL., JAY.,
SOEND., MAD., BALIN.), Harashas (SOEND.). De
planten groeien zoowel aan het zeestrand als
in het moerassige oerwoud, zoowel in de vlakte
als in de bergstreken. In Nieuw-Guinea komen
ze zelis tot 2500 M. boven zee voor. Voornaamste
soorten zijn: Pand•anus amboinensis,
Pandanus artocarpus, Pandanus
dubius en Pandanus tec torius
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$ol.; de laatste . is de meest verspreide
soort der wergild, voorkomende in Polynesik
Zuid-Azie, trop. Australia, de Maskarenen en
de Seychellen; vermoedelijk bestaat doze Boort
uit eon groot aantal kleinere soorten en kultuurvormen, die nog niet voldoende onderscheiden
worden. Men kan als grondvormen aannemen
de wild • aan de kust groeiende Pandan laoet
(MAL., SOEND.) of Pandan pasir (JAv.) en.
den Poedak (MAL., SOEND.). Van de laatste worden de bloemkolven gegeten on de welriekends
scheeden van de m'annelijke bloeikolven voor
het parfumeeren van kleeren gebruikt. De bladeren worden gebruikt voor het vlechten van
matten. Een bekende vorm van P. tectorius is
de varieteit laevis. De bladeren zijn volkomen
ongestekeld, men maakt er fijn vlechtwerk van.
De soort is bekend onder den naam poedak on
wordt gekweekt. De varieteit Santak, Pandan
samak (soEND.) of Pandan tikar (MAL.), is de
op Java algemeen gekweekte groene Pa'ndan,
die nooit bloeiend of vruchtdragend is waargenomen, en waarvan de bladeren vooral het
vlechtmateriaal voor matten leveren. Een van
de vormen van P. tectorius is vermoedelijk ook
de Djaksi, die in de Preanger gekweekt wordt on
walks bladeren bijzonder fijn vlechtwerk leveren,
zooals sigarenkokers, fijne hoeden enz. Nog eon
groot aantal vormen van P. tectorius zijn niet
behoorlijk beschreven. Zoo is het nog niet bekend welke vorm de Pandanhoeden levert, die
in Tangerang gevlochten worden. De inl. naam
van de plant is pandan poetil of pandan kapoer.
Over pandanvlechtwerk zie men: Jasper on
Pirngadie, De inlandsche kunstnijverheid. in Ned.
India (1912), Deel I, Vlechtwerk.
PANDEGLANG. Afd. on regentschap der res.
Bantam, groot 3070 K.M.', met 2 controie-afdeelingen. In de vroegere afdeeling (thans is
Tjaringin er bij gekomen) verheft zich Bantams
bodera het hoogst. Het is een echt vulkanenland:
nagenoeg in het midden ervan rijst met fraaien
kegel de Karang (1775 M.) omhoog; ten Zuidwesten daarvan, op de grens met Tjaringin, in
gelifken vorru de Poelasari (1340 M.); ten Noordwesten van dezen, op diezelfde grens, de Asepan
(Aseupan, 1170 M.); door passen hangen daze
3 onderling samen. Ten Noordwesten van
den Karang ligt de vulkaan Parakasak en
ten Noorden van dezen, tegen de Tjilegonsche
grens, de uitgebrande Danoevulkaan. Op yen.
schillende punten langs den Karangvoet zijn
warme bronnen; ten Zuid-zuidwesten van de
hoofdplaats Pandeglang zijn bekend de baden
van Tji-Panas. Op eenigen afstand daarvan,
juist Zuidelijk van de hoofdplaats, ligt het lauwe
zwavelbad Tji-Bijoek. Het water van al doze
bronnen bezit heilzame eigenschappen. Onder de
werkzame solfataren van den Karang zijn vermeldenswaard die genaamd Soemoer-toedjoeh en
Legok-prijoek. Ann den Zuidelijken rand van den
Danoevulkaan zijn op eene plaats warme bronnen; dock merkwaardiger dan doze is het meer
Dano (Zie aldaar). Europeesche landbouw wordt
op eenige erfpachtsperceelen gedreven, waar
voornamelijk hevea on klappers geteeld worden.
De hevea-cultuur is prachtig geslaagd.
PANDEGLANG. De hoofdplaats van de gelijknamige afd. in het regentschap van den
zelfclen naam ligt in het Z.O. der afd., aan
den 0.Z.O.voet van den Karang, niet ver van
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de grens, in een bekoorlijke omgeving, ± 250 M.
boven zee, in een koel en gezond klimaat. Einde
1905 waren er 2800 inwoners, w.o. 60 Eur. en 220
Chin. Veel levendigheid veroorzaakt hier ter
plaatse de samenkomst van den weg SerangTjaringin en zijn tak naar Rangkas Bitoeng.
Een
PANDELING, PANDELINGSCHAP.
pandelin g, moedjan gan (JAv.), boedjang (SOEND.),
orang b6rhoetang (MAL.), is een vrij persoon, op
wien een ander pandrecht uitoefent met de bevoegdheid zijne diensten te gebruiken totdat de
schuld, die te alien tijde voldaan kan worden,
afgelost is. D,.; pandeling kan of zich zelf, of anderen, die in zijn macht zijn, b.v. zijn kind, in
pand gegeven hebben bij het opnemen van geld,
clan wel in pandbeslag zijn genomen, wanneer
hij eene schuld niet op den overeengekomen vervaldag heeft betaald. Als grond slag van het
pandelingschap strekt dus eene schuld. Het contractueele pandelingschap in den Indischen Archipel is eene inheemsche instelling. Ofschoon
het pandelingschap een vrij algemeen in den
Indisehen Archipel verspreide instelling is,
werkt zij niet overal op dezelfde wijze, doch
wordt hier in een harderen, elders in een
tachteren vorm toegepast. Terwijl de arbeid van
den pandeling in sommige streken strekt tot a.flossing van de schuld en hij dus na eenigen tijd
weder geheel vrij man is, client het verrichte werk
elders hoogstens tot voldoening der rente, ja
soms wordt het bedrag der schuld, niettegenstaande dien arbeid, steeds grooter en is het den
pandeling feitelijk onmogelijk zichzelf to bevrijden. Het pandelingschap gnat in vele streken
over op vrouw en kinderen van den pandeling —
in landen waar het matriarchaat bestaat sours
niet van den vader op zijne kinderen, maar wel
van de moeder, wanneer deze met schulden
sterft, zooals van de Orang Mamak vermeld
wordt. Vaak kan het recht op den pandeling door
den schuldeischer aan anderen worden overgedragen, ja zelfs worden de pandelingen feitelijk verkocht en ontaardt het pandelingschap in slavern ij,
waarin het geheele huisgezin van den pandeling
en al zijne afstammelingen geraken, zonder hoop
ooit hunne vrijheid to verwerven. Niet alleen de
schuldenaar en diens afStam.meling6n kunnen
in pand genomen worden, doch ook voor de
schuld van anderen kan men pandeling worden.
In verband met de aan de instelling klevende
misbruiken heeft de Ind. Regeering zich daarmede reeds vroeg (1696) beraoeid, met hot doel
haar zooveel mogelijk tegen to gaan.
Art. 118 van het thans van kracht zijnde Regeeringsreglement handhaaft het verbod van hid.
Stb. 1822 No. 10 voor Java en Madoera en
draagt den Gouverneur-Generaal op, dit toe te
passen op de Buitenbezittingen, waar de maatschappelijke toestand het gedoogt ; elders zouden
algemeene verordeningen worden ingevoerd, die
de afschaffing van het pandelingschap moeten
bevorderen. In geen geval mocht het op de
kinderen van den schuldenaar overgaan, terwijl
het vervoeren van pandelingen over zee — gedacht werd aan den uitvoer van pandelingen van
Nias naar Sumatra's Westkust en Atjeh
absoluut verboden word.
In verschillende gewesten werd suecessievelijk
het verbod van het nemen van pandelingen
tot zekerheid van schuld toepasselijk verklaard,
totdat bij Ind. Stb. 1872 no. 114 een belangrijke

stap vooruit werd gedaan, daar het nemen van

pandelingen tot zekerheid van schuld op straffe
van boete in geheel Nederlandsch-India verboden
werd; de reeds wettig ingeschreven pandelingen
bleven echter in dien toestand verkeeren.
Het pandelingschap is thans tot enge grenzen
teruggebracht en een algeheele afschaffing van
die instelling mag binnen afzienbaren tijd
worden tegemoetgezien.
PANDHUISDIENST. Op Java en Madoera is,
nadat in 1903 daartoe in beginsel besloten
was, de pacht door de regie vervangen. Sedert
1904 is de regie geleidelijk verder op Java en
Madoera ingevoerd (Zie DI. I v. d. Reg. Aim.
voor Ned. India op pandhuisdienst). Vermelding
verdient echter nog, dat in de residentie Soerakarta nog pandhuizen bestaan krachtens door
de inlandsche vorsten verleende vergunningen.
Zij zullen geleidelijk door Gouvernements-pandhuizen worden vervangen, (no. 34 der stukkenbegrootin.g voor 1917, bi. 4.).
Voor het beheer on de exploitatie der Gouvernements pandhuizen is een reglement vastgesteld bij Ind. Stb. 1905 no. 490. Zie ook Ind.
Stb. 1907 no. 225, 1908 nos. 477 on 576, 1915
no. 196 en 1916 no. 548.
Het saldo van de pandhuisregie bedroeg,
met inbegrip van hetgeen voor reserve word
bestemd, volgens de algemeene bedrijfsrekening
in de jaarverslagen over 1914 t/m 1916 resp.
ongeveer f 3.508.900, f 4.552.800 en / 5.511.000,
terwijl de pacht in die jaren opbracht ongeveer
/ 499.000, f 351.900 on f 300.000 (voorl. cijfer).
PANDITA (POELOE). Zie PtNIDA.
PANDJALIN (JAv.). Algemeene naam voor
Rotan. Zie aid.

PANDJALOE. Zie PtNDJALOE.
PANDJANG (POELAU ) of NOHA PREKA.
-

Eiland in West Nieuw-Guinea ten Z.W. van FakFak. Het is ongeveer 17 K.M. lang en bestaat uit
een smallen heuvelrug. Ten W. hiervan
liggen nog eenige eilandjes, waaronder P. Ega en
Batoe Poetih.
Op P. Pandjang komt veel ijzerhout voor,
het wordt langzamerhand bewoond en wel
vooral door Keineezen, die er prauwen maken,
en Boetonneezen, die er tuinen aanleggen.
PANDJANG. Zie POELAU TOEDJOEH.
PANDJANG (STRAAT). Zie BROUWERSTRAAT.
PANDRECHT (in Indonesia aangeduid met
termen, die van gadai, sanda, on dergelijke
grondwoorden zijn afgeleid) kan zoowel grond
betreffen als roerend goad, en kan zoowel bruikpand als be waarpand zijn. De gewone vorm van
grondverpanding is een bruikverpanding wegens
verschuldigd geld, waarbij de opbrengst van
den akker of tuin ruimschoots de rentederving
goedm.aakt, zoodat de pandnemer geen belang
heeft bij een spoedig einde van de transactie;
zulk een grondverpanding kan een onbeperkten
tijd duren, en komt bijna alleen daar voor, waar
sawahs of andere waardevolle cultuurgronden
bestaan. Verpanding van roerende voorwerpen
daarentegen is veelal bewaarverpanding, waarbij
echter de pandnemer zich met zulke voorwerpen
tooien mag, als zij zich daartoe leenen. De pandgever mag, tegen betaling van de verschuldigde
som (al dan niet met een toeslag), het pand lossen
(teboes enz.), wits hij bij grondverpanding het
tijdstip van lossen doe vallen na den oogst. In
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streken of in gevallen, waarin verkoop van grond
verboden of gehaat is, neemt grondverpanding
de economische plaats van grondverkoop in
(Minangkabau b.v.); ook geschiedt meermalen
de gerechtelijke executie op grond niet door
gedwongen verkoop, maar door gedwongen verpanding (Minangkabau, Zuid-Oelebes, Bali). Een
bevoegdheid van den pandnemer om het pand
na zekeren tijd te naasten komt voor; die , om
het pand te verkoopen is zeldzaam. Op ZuidCelebes, Bali en West-Java begint zich uit het
pandrecht op grond een inlandsche hypotheek
te ontwikkelen, welke den verbonden grond in
handen van den schuldenaar laat.
PANEI of PANE. Landschapje in de onderafd.
Simeloengoen van de afd. Simeloengoen , en de
Karolanden, Gouv. 0. -kust van Sumatra, een
weinig ten 0. van de N.helft van het Tobameer.
Hoofdp. Pematang Panei. Zie ook PANAI.
PANEMBAHAN. (Jay., soEND.); afgeleid van.
„sembah", dus „voorwerp van eerbiedige vereering". Hooge titel, een vorstelijken rang aanduidende, die op Madoera vroeger door regenten
en te Cheribon door de vorsten gedragen werd,
doch op Java thans slechts zelden wordt toegekend. In de Wester-afdeeling van Borneo
voeren verscheidene inlandsche vorsten dien titel.
PANFLUIT. Zie MUZIEK en MUZ I E KINSTRUMENTEN.
PANGA. Zie TEUNOM.

PANGEI, PANGI.

BORG., MAK., BAL., BAT.,

Poetjoeng (JAv.); Pitjoeng, Patjoeng (soEND.); li -pajang (Audi.); Simaoeng, Kapetjong ( MINANOK.).
Pangium edule Reinw., fam. Bixaceae - Pangieae. Fraaie boom, in den geheelen Indisehen
Archipel voorkomend en ook vaak bij de kampongs gekweekt. De oliehoudende zaden zijn
een gezocht inlandsch voedingsmiddel, maar zij
moeten daartoe vooraf ontdaan worden van een
vluchtig giftig bestanddeel (blauwzuur), hetgeen,
geschiedt door de zaden te koken of to roosten,
in water te weeken of in den grond te begraven ;
het zoo toebereide zaad heet in Jay. k 1 o e w a k
(keloewak), Soend. ke 1 e wok. De bladeren dienen
als uitwendig geneesmiddel en als vischbedwelmend middel; de fijngestampte versche zaden
in Bantam als zoutsurrogaat om zeevisch lang
goed te houden. De uit de zaden geperste olio
dient als lampolie en als uitwendig geneesmiddel bij huidziekten, op do wijze van chaulmoogra-olie. Voor de plantenphysiologie is dit
gewas van groote beteekenis geworden door
Prof. M. Treub's onderzoek over het verband
MAL. MOL., MIN. LANDST.) ;

tusschen de cyaan waterst of- en de eiwitvorming in
doze plant (in Annales de Buitenzorg, XIII, 1895).
PANGERAN. (JAV., SOEND., MAD.) (Van den
stam n ger ; ngen ger (JAv.)=dienen, dus : hij, wien

men dienen meet). Van de godheid gezegd beteekent dit woord „Heer"; het wordt als titel
aan personen van zeer hoogen rang toegekend.

PANGERANGGO. Zie GEDt-PANGtRANGGO.

PANGHOELOE(t.r. pangoeloe)(JAv.),p6nghoeloe (DIAL.), panghoeloe (soEND.), d. i. „hoofd"; is
Liitel, welke op Java, ter hoofdplaats van een
regentschap, wordt gevoerd door het hoofd van
het moskeepersoneel (zie aldaar). Deze Inlandache ambtenaar zou directeur der moskee genoemd kunnen worden.
Hij administreert de fondsen, welke aan de mos-
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kee toebehooren, regelt den dienst in het gebouw
en heeft het toezicht op de moskeebeambten.
De hoofden van het moskeepersoneel op kleinere
plaatsen gelden als de naib's of wakil's (dwz.
plaatsvervangers resp. gemachtigden) van den
pangoeloe ter afdeelingshoofdplaats. De pangoeloe's dragon, althans in functie zijnde, gewoonlijk
de Arabische kleederdracht (tulband en tabbaard)
met of zonder rozenkrans.
Het gebruik op Java brengt mede, dat de
meeste pangoeloe's ii hun ressort tevens de
function vervullen van den Mohammedaanschen
„rechter" (den zgn. kddhi; in Nederl.Indio gewoonlijk als kali uitgesproken). In deze hoedanigheid is de pangoeloe belast met (1) het beslissen
van geschillen betreffende familie- en erfrecht
overeenkomstig de Mohammedaansche wet (zie
RAD AGAMA); — (2) het aanstellen van voogueii over Mohammedaansche minderjarigen ; —
(3) het uithuwelijken van Mohammedaansche
vrouwen, die bij hare huwelijksvoltrekking niet
kunnen beschikken over eenen wall uit hare
manlijke bloedverwanten en voor wie de pangoeloe daarom als overheids-wali (wali
zie WALT) optreedt; — en (4) het administreeren
van wakap's (zie aldaar).
De Regeering maakt daarenboven gebruik
van de diensten der pangoeloe's door hen bij den
landraad aan te stellen tot Mohammedaansch
adviseur, tevens belast met het afnemen van den
eed, ter terechtzitting, aan de Mohammedaansche
getuigen. Zie ook RECHTSWEZEN.

PANGI, PANGIUM. Zie PANGEI en TOEBA.

PANGKADJENE. Onderafd. der afd. Makasser, gouv. Celebes en Ond., bevattende de
districten Pan gkad j en 6, La bakkang, Segeri,
Marang en Balotji. De standplaats van den
controleur is Pangkadjene, op ruim twee uur
van de kust gelegen aan het gelijkn. riviertje.
PANGKALAN BRANDAN. Naam van een
havenplaats in de onderafd. Beneden Langkat
(afd. Langkat, Gouv. Oostkust van Sumatra)
gelegen aan de Babalan-rivier, die ten Z.O.
van de Aroe-baai uitstroomt; eindpunt van het
Delitram- spoorwegnet; plaats waar veel
ruwe petroleum verwerkt wordt; het leverde
in 1913: 162.065 ton lichtolie, 101.121 ton
benzine en 33.200 ton vloeibare brandstof. Doordat de Babalan-rivier to ondiep is worden de
producten verpompt naar het 14 K.M. verder
gelegen Pangkalan Soesoeh (zie aldaar).
PANGKALAN KOTO BAROE. Onderafd. der
afd. L Koto, residentie Sumatra's Westkust,
met gelijknamige hoofdplaats. Het ressort is zeer
bergachtig en slecht bevolkt; in de ongerepte
oerwouden is allerlei groot wild, o.a. een groot
aantal tijgers. Volgens de gewestelijk reorganisatie van 1913 bestaat de onderafd. uit een
district : Kato Baroe. Het omvat de land schappen Pangkalan Kota' Baroe VI Kota' en
Kapoer nan IX, het bergachtige stroomgebied
van de Kapoer, reehterzijrivier der Kampar.
Do aan de Mahat gelegen hoofdplaats is eigenlijk de nagri Kota' Baroe; zij heet bovendien
Pangkalan, omdat het de landingsplaats is, het
begin van den weg, voor de handelaren, die de
Kampar tot Moearo Mahat en vandaar de Mahat
opvaren tot Kato Baroe, om hier den tocht over
land naar Pajo Koemboeh to beginnen.
Uit dit ressort worden vooral gambir en bosch-

prod ucten uitgevoerd.
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PANGKALAN SOESOEH. Naam van een aan
de Aroebaai tegenover Poelau Pandjang gelegen
havenplaats (zie onder LANGKAT), afscheepetablissement der Bataafsche Petroleummaatschij (zie PANGKALAN BRANDAN). Hier bevinden zich de groote tanks, die, op een heuvelrij
gelegen, den afscheep in bulk met tankbooten
zeer vcrgemakkelijken. Jarenlang heeft men geboord naar petroleum in de onmiddellijke omgeving, maar steeds zonder succes, totdat plotseling in 1917 tegenover. Poeloe Sembilan een
spuit.ende bren werd aangeboord met een capaciteit van 1500 ton per dag en met een zeer rijk
gehalte aan lichtolie en benzine. De plaats heeft
een fabriek voor het vervaardigen van petroleumblikken, met een dagelijksche productie van
10.000 stuks. De As jehtram, die langen tijd niet
verder ging dan Besitang, is thans doorgetroktot Pangkalan Soesoeh, welk weggedeelte reeds
voor het algemeen verkeer werd opengesteld. In
verband daarmede bestaat het plan tot het
bouwen van een haven-etablissement te Par gkalan Scesoeh aan de Sembilan-geul (zie TtLOK
TABOEHAN).
PANGKAL PINANG. Afdeeling van de residentie Banka met de gelijknamige hoofdplaats,
sedert 1913 zetel van den resident. Zij is verdeeld in twee distrieten: Pangkalpinang met de
onderdistricten Pangkalpinang, Boekit, en Mundobarat (juister: Mendoekbarat), en Soengeislan
met de onderdistricten Soengeislan, Aer Ang6t
en Permissan.
bestaat uit Europeanen, Maleiers,
De be
Ohineezen niet-mijnwerkers, Chineezen mijnwerkers, enkele Japanners en andere Vreerade
Oosterlingen. Ult. 1915 telde zij 23000 zielen, waaronder 100 Europeanen, 12800 Chineezen en 20 Arabieren. Zie bij TIN en BANKA.
PANGKAL PINANG. Hoofdplaats van de gelijknamige afdeeling der residentie Banka en sedert
1913 ook van de residentie zelve. De plaats ligt
aan de Oostkust van het eiland. Rechtstreeksche
verbinding met de zee heeft zij niet. Toch is Pang-4
kal pinang het centrum van den geheelen handel
van het gewest. Het is een levendige en welvarende plaats; zij telde ult. 1905 een bevolking
van ruim 3000 zielen, waaronder 20 Europeanen
1400 Chineezen en een 10-tal Arabieren.
PANGLIMA, d. i. hoofd, krijgsoverste; in
Maleische staatjes: titel van een rijksgroote,
soms ook lid van den Rijksraad.
PANGLONG. Aldus worden de door Chineezen gedreven houtkapperijen, -zagerijen en -branderijen genoemd in het gouvernement Oostkust van Sumatra, inzonderheid in de afdeeling
Bengkalis, en ook in de residentie Riouw en Onderh. (Zie RIOUW e. 0. onder be v o 1 k i n g).
De panglongs liggen vaak zeer afgelegen en de
arbeids- zoowel als de woningtoestanden hebben
er vooral vroeger zeer veel to wenschen overgelaten. Als arbeiders doers dienst bij uitzondering
Maleiers, als regel Chineezen, echter nooit gezamelijk op een panglong. Aan het hoofd van de
panglong staat de thaukee, de zetbaas van den
eigenaar en goldschieter, die meestal te Singapore verblijf houdt, waar hij toezicht houdt op
den verkoop van het product, dat hoofdzakelijk
daarheen wordt uitgevoerd. In 1913 waren er
aanwezig: 97 balkenkapperijen, 46 brandhoutkapperijen, 11 plankenzagerijen, 62 houtskoolbranderijen. Gezamenlijk brachten deze aan. cijns

130.883 gulden aan het Gouvernement op. Van
bestuurswege wordt streng toezicht uitgeoefend
op de zetbazen ter voorkoming van knevelarijen
en mishandelingen van de koelies.
PANGOELOE. Bij de Maleiers op Sumatra wordt
wet pangoeloe (panghoeloe) een volkshoofd
bedoeld, met name bij de Minangkabauers (zie
ald.). Door het Gouv. aldaar aangestelde hoofden
voeren ook wel den panghoeloe titel. In het
Riouwsche de titel van kamponghoofden. Zie
ook PANGHOELOE.
PANGOEROERAN. Hoofdplaats van de onderafd. Samosir der Bataklanden (res. Tapanoeli),
aan de Westzijde van het eiland Samosir in het
Toba-meer, aan den voet van den vulkaan
Poesock Boehit.
PANISLAMISME. Zie het belangrijke art. in
de groote Encycl. van N. I.
PANTAR of PANDA!. Eiland behoorende tot
de Kleine Soenda-eilanden, gelegen tusschen
8°8' en 8°33' Z.B. on 123°53' en 124°14' O.L. en
een deel uitmakende van de onderafdeeling Alor
(zie aldaar); zie Tijdseh. Aardr. Gen. 2, XXXI
(1914), p. 86-93, met kaart I. Het draagt eenige
vulkanen, waarvan de hoogste, de fraaie kegel
Delaki, nog goon 1000 M. bereikt. Zoover bekend
vertoont er slechts een, de Goenoeng Api, workzaamheid van solfataren (Verbeek, MolukkenVerslag, biz. 367). Het eiland is verdeeld in
drie rijkjes — Barnoesa, Belagar on Pandai
welke bestuurd worden door Radja's.
PANTAR (STRAAT). Smalle, maar zeer diepe
straat tusschen de hooge eilanden Pantar en
Alor (Ombaai).
PANTAR (Gat van). Een tuf-ravijn, een
kleiner „Karbouwengat" in den 15 K.M. langen
weg van Fort de Kock naar Matoer (Sumatra's
WTestkust), hoofdzakelijk gevormd door de Soengai Landir, of rivier van Pantar, eon linkerzijriviertje van de Si Anok, die in de Masaug uitkomt.
PANTER of luipaard (Felis pardus L.), kleiner
dan de koningstijger (hij kan zonder staart
ongeveer 1 1 /2 M. lang worden) on van dozen door
zijn teekening, nl. zwarte, ten deele ringvormige
rondo vlekken, to onderscheiden, bewoont
Afrika en Zuid-Azie tot Sumatra en Java.
Evenmin als de tijger komt hij op Borneo voor,
maar ock op Bali schijnt hij to ontbreken. De
panters van Sumatra en Java worden ook wel
voor een eigen soort (Felis variegatuq --- Wagner)
gehouden, die zich door kleineren kop, langen
staart en donkerder, dichter bijeen staande
vlekken van die van het vasteland zou onderscheiden. De panter hirimau dahan, JAV.
matjan toetoel, SOEND. maoeng of mejong toetoel) is meer algemeen dan de tijger on daardoor
schadelijker, vooral voor het vee. In leefvvijze
verschilt hij daarin van den tijger, dat hij in
staat is boomen to beklinimen.
PANT!. Zie LOEBOEK SIKAPING.
PANTJASONO (soEND.). Zie TINOSPORA.
PANTJEN-DIENSTEN. Zie HEERENDIENTEN.
PANTOEN. Onder pantoen verstaat men een
vierregelig Maleisch minnedicht, waarin de eerste regel op den derden, en de tweede op den
vierden rijmt. De eerste twee regels hebben naar
den inhoud geen verband met de laatste twee;
veelal is de zin van het 'erste paar regels duister.
In oudere geschriften beteekende pantoen een
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spreek-woordelijk gezegde; thans beduidt pantoen
uitsluitend de quadrijnen, waarin oorsprorkel4k
de klan.k van den geheelen eersten regel dien van
den derden moest suggereeren, evenals de tweede
ten aanzien van den vierden. Somtijds echter
wijst de eerste helft in toespelende termen op de
duidelijk uitgedrukte beteekenis der tweede helft,
en wel door klanken ontleend aan termen, die de
omringende natuur of de omgeving van den
dichter en van den held der liefdesgeschiedenis
aanduiden. Nu on dan bevat de eerste helft een
raadsel, walks oplossing de tweede heeft biedt.
Tegenwoordig is assonantie van een deel der
regels, zelfs van het laatste woord daarvan, voldoende, en wordt volkomen onbegrijpelijkheid
het doel van decadente verzenmakers, voorzoover
de opstapeling der klanken niet mnemotechnisch
is. Zonder bekendheid met de geografie en de
folklore van het land der dichters kan men de
Maleiche pantoens niet naar waarde schatten.
PAPAJA (VULG. MAL.); BOtik of kepaja,
(mAL).); kates, (JA.v.); gedang, (SOEND., BAL. en
LAMP.); zie °ARICA PAPAYA.
PAPAJA OETAN (MAL. moL.). Zie POLYSCIAS NODOSA.
PAPANDAJAN. Een zeer bekende en druk (van
Garoet uit) bezochte vulkaan (2622 M.), in de
Preanger, ten Z.W. van genoemde plaats. Een
der weinige actieve vulkanen in walks krater men
zonder eenige moeite kan geraken, doordat bij de
groote eruptie van 11 Aug. 1772 het N.0.-gedeelte
van den kraterwal is bezweken en de daaruit ontstane steenlawine, vermoedelijk geholpen door
een lavastroom, een breed, door steile wanden
begrensd dal heeft uitgeschuurd, waarin thans de
weg naar don krater is aangelegd. Deze vertoont
nog een vrij belangrijke solfataren-werking en
ook de afzetting van zwavel is niet onaanzienlijk.
PAPANGERS of PAMPANGERS. Afstammelingen van door de Spanjaarden uit de provincie
Pampanga op Luzon (Noord-Filipp.) veel gebruikte en ook naar de Molukken overgebrachte krijgshaftige inl. slaven. Zij vormden in
Compagnie's dienst een bijzondere afdeeling van
Mardijker-soldaten, waarschijnlijk reeds Binds
1663, toen de Spanjaarden zich van Ternate
terugtrokken. Zij werden als apart korp3 in den
aanvang alleen in dienst gesteld to Batavia.
In het midden der 18e eeuw werden de Papangers bij voorkeur op Timor gebruikt, speciaal
tegen de zgn. „zwarte Portugeezen" of „Toepassen"; zoo vestigden zij zich daar vooral in de
kampong's Babaoe en Oesapa (be0. Koepang),
en worden in Ind. Stb. 1877, no. 105 nog
genoemd als afzonderlijke afdeeling der schuaerij
to Koepang. Thans bestaan zij als zoodanig er
niet 'neon
PAPEDA. In de Molukken de naam voor de
pap, die gekookt wordt van het meal van do
verse hillende soorten SIgoepalmen (Zie
METROXYLON en SAGO).
PAPEGAAI. Da papegaaien (Psittaci) worden
groote verscheidenheid van soorten in den
0. I. Archipel, vooral in het Oostelijk deel, aangetroffen. Do Papegaaien zijn echte boschbewoners, geheel op klimmen en vruchteneten
ingericht. Zij worden verdeeld in 2 families, de
eigenlijke papegaaien (Psittacidae), gekenmerkt
door het bezit van een gladde tong en dwars
verloopende groeven aan de onderzijde van den
bovensnavel, en de borsteltongige papegaaien
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(Trichoglossidae), voorzien Van een. tong met
'eon bundel van hoornachtige vezeltjes aan de
punt en met in de lengte verloopende groeven .
andeorzijv bensal.
Tot de eerstgenoemde familie behooren de
Kakatoe's. Deze worden aangetroffen in het
Oostelijk gedeelte van onzen Archipel, de Philippijnen en Australid. Een 9tal, ongeveer een derde
van ale bekende soorten, komt hier in aanmerking nl. do grade zwarte Kakatoe, Microglossus
aterrimus; deze zwartgekleurde vogel leeft in
Australid op Nieuw-Guinea, Waigeoe, Gemien,
Sorong, Salawati, Misol, Jobi en de Aroe-eilanden ; voorts de eigenlijke Kakatoe's, behoorende tot
het geslacht Cacatua, zijn in het algemeen wit
gekleurd met uitzondering van de kuif; a
triton heeft eene lange, gele kuif on komt op
N.-Guinea en de Papoea-eilanden voor; a
parvula ziet er uit als O. triton, is echter kleiner
en wordt alleen op de Tithor-groep gevonden;
O. sulphurea met helder gele kuif, op Celebes,
Boeton en de Togian-eilanden; de oranjekleurige'
kuifdr gende C, citrinocristata leeft op Soemba;
O. alba van de Halmahera-groep heeft eene
groote witte kuif; C. moluccensis van Ceram
en Amboina heeft eene fraaie donker roseroode kuif; op de Tonimbar-eilanden leeft O.
goffini met eene niet stork ontwikkelde witte
kuif. Tot de kleinste papegaaien behoort de
Lisik (BAT.) of Serindit (MA L.), namen op OostSumatra voor Loriculus galgulu8; nog kleiner zijn
de Spechtpapegaaien, waarvan een der bekendste is de rood borstige groene Specht-papegaai
Nasiterna pygmaea, die overal op N. W. NieuwGuinea, Waigeoe, Gabe Salawati, Misool en
Koffian gevonden wordt.
Grootere vormen zijn de zoog. Edelpapegaaien (Eclectus), in de Molukken en op NieuwGuinea voorkomend, die vooral merkwaardig
zijn door hun sexueel dimorphisme, de mannetjes
zijn nl. hoofdzakelijk groen, de wijfjes rood;
bij de soorten van het geslacht Geoffroyus
zijn mannetje en wijfje van dezelfde soort eveneens verschillend gekleurd. Hiertoe behooren vrij
groote, hoofdzakelijk groene papegaaien, waarvan de mannetjes een grootendeels rooden, de
wijfjes een bruinen kop bezitten; zij komen voor
van Nieuw-Guinea, Westelijk tot Soembawa.
Parkieten noemt men kleinere vormen met
langen, puntig toeloopenden staart. Op Java
en Borneo is Palaeornis javanicus, de betet der
Javanen, waargenomen; deze is groen, met gele
schoudervlek en wijnroode borst; P. longicauda
van Sumatra en Borneo heeft een rooden band
om het achterhoofd en de zijden van den kop.
In de Molukken en op Nieuw-Guinea komen
groote parkieten voor met een breeden, langen
staart, waarvan do afzonderlijke vederen breeder
dan bij de pas genoemde vormen zijn: zij worden
waaier-parkieten (Aprosmictus) genoemd, zijn
van onderen rood en op den rug groen of blauw.
De familie der Trichoglos,idae is verspreid
van de kleine Soenda-eilanden, Timor en
Flores, Celebes tot Nieuw-Guinea en Australia.
Hiertoe behooren de fraaist gekleurde soorten;
de kortstaartige vormen, Lori's of Loeri's, behooren tot het geslacht Lorius, op Nieuw-Guinea
en de Molukken voorkomend; de kleur der verschillende soorten is in hoofdzaak rood met
groene vleugels en rug, en met gele of blauwe
plekken op de onder- of bovenzijde.
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PAPOEA'S. De bewoners van Nieuw-Guinea
en omliggende eilanden zijn algemeen bekend
onder den naam van Pa p o e a's, een woord dat
vermoed wordt door samentrekking uit het
Maleische p o e a-p o e a of „kroesharig" ontstaan te zijn en derhalve met den eigenaardigen
haarbos verband kan houden, maar waarvan
overigens tot heden niemand een passende verOaring heeft gevonden. In navolging van hetgeen
zij van inlandsche handelaren hoorden, noemen
de strandbewoners van Nieuw-Guinea, en vooral
der Westelijke eilanden, zich wel Pa p o ea 's
en duiden dan de bergbewoners als Alf o ere n
aan, op dezelfde wijze als in de Molukken de
minder beschaafde en niet-Mohammedaansche
bevolking der binnenlanden overal door den
laatsten naam wordt onderscheiden (Zie het
artikel ALFOER). De naam is in geen der eigenIijke landstalen aangetroffen.
Op de vraag of op Nieuw-Guinea naast de
Papoea-bevolking of to midden van haar Negrito's worden gevonden als een van de Papoea's
onderscheiden ras, antwoordt A. B. Meyer in
zijn boekje „The distribution of the Negritos"
(Dresden 1899) ontkennend ; hij beschouwt Papoea's on Negrito's als ongeveer identisch. A. C.
Haddow eehter is geneigd de uiteenloopende
groepen der Papoea's uit kruising van de
stammen to verklaren en zegt uitdrukkelijk,
dat hij in Nieuw-Guinea nooit gehoord heeft
van echte Negrito's, noch er sporen van heeft
kunnen on.tdekken („Nature" 1899).
Wat hun uiterlijk voorkomen betreft zijn de
Papoea's, door elkander genomen, good gebouwd
en van middelbare grootte. Zij hebbben regelmatige trekken, eenigszins uitpuilende jukbeenderen, een breeden dan wel arendsneus,
dikke lippen en grooten mond met vooruitstekende kin, good gevulde wenkbrauwen, donkerbruine oogen en witte tanden, de wangen veelal
ingevallen. Hunne ledematen zijn in den regel
wel ontwikkeld, met groote handen en vaak kleine
voeten. Het lichaam is stork as rd en velen
dragen baard en knevel. De huidskleur verschilt
van geelbruin tot donkerbruin en komt in enkele
oorden dikwerf het zwart nabij, ofschoon menigmaal onkenbaar door de nagenoeg alom verspreide cascado. Zeer karakteristiek is daarbij het wollige kroeshaar, dat door velen hoog
boven het hoofd opgewerkt zich als een ragebol vertoont, en ook hierdoor geheel verschilt
van den haartooi in aangrenzende deelen van
den Archipel. Deze kenmerken treden weder
het minst op den voorgrond binnen het gebied
der Vier Radja's (Radja Ampat), waar op de
kusten der eilanden het oorspronkelijke type teloor
ging door vermenging met Cerammers, Tidoreezen,
Makassaren. en Boegineezen, die tegelijkertijd
velen tot den Islam bekeerden, zonder dat
die verandering van godsdienst ingrijpende
maatschappelijke veranderingen teweegbracht.
Eveneens verschilt het type aan de Zuidkust
van Nieuw-Guinea. her geen wollige kroeskoppen, doch kort, stijf krulhaar, dat kunstmatig
door allerlei vlechtwerk van vezel- en palmbladeren verlengd wordt tot het op schouder en
rug afhangt.
Voor een beschrijving van de talrijke verschillende stammen zie men het zeer uitvoerige art.

in de groote Encycl. van Ned. Indio, waarin voor
het eerst een samenvattende beschrijving gege yen
wordt van hetgeen over de onderscheidene Papoea-stammen bekend is. Hieronder volgen
slechts eenige bijzonderheden omtrent enkele der
voornaamste of meest bekende stammen in
de verschillende deelen van Nieuw-Guinea.
WESTELIJK NIEUw-GUINEA TEN WESTEN VAN
DE LIJN: MANOEKwARI-ARGOENIBAAI.

In het N.d. lijk gedeelte, bekend onder den
naam van „Vogelkop", verdienen vermelding:
De Amberbaken. Zij wonen in het gebergte
aan de Noordkust. De bevolking is de eenige
in Nieuw-Guinea, die rijst (op droge gronden)
verbouwt. Deze cultuur was er reeds, toen
in 1854 de zendelingen dit gebied bezochten.
Volgens de overlevering zou vele jaren geleden
een stamgenoot, van een tocht naar Tidore terugkeerend, wat padi hebben medegebracht. De
Noemforen van de Dorebaai komen hier om die
rijst op te koopen. Behalve de zaadpadi, wordt
alles verkoeht ; de bevolking voedt zich alleen
met aardvruchten.
bewonen het gebergte an
De Arfakkers
dien naam. Zij zijn donker van huidskleur, hebben een hoog, smal voorhoofd, zware wenkbrauwen, breeden platten neus, dikke lippen.. Het
haar binden zij tot bosjes of tot een rechtopstaanden pluim bijeen. Om het hoofd wordt een lap
van boomsehors gebonden, waarop van voren
eenige plat geslepen, rondo schelpen. Het neustusschenschot is doorboord, in de ooren hanger:
zij ringen van kralen, schildpad of schelp; om
de arm.en, beenen, kuiten en enkels slaan zij een
gordel van boomsehors. Tatoeage heeft niet
plaats.
Hun woningen liggen op 250 h 350 M. boven
zee on zoodanig op de belling van een bergrug,
dat zij slechts aan een zijde to naderen zijn. Er
in is slechts een vertrek. Ze staan op palen 5 it 7
M. boven den grond.
Van het Zuidelijk gedeelte of het schiereiland
Bomberia vermelden wij de bevolking van Roembati, Patipi, Sekar, Kapauer, en Argoeni. Doze
Papoea's hebben krulhaar, maar niet lang en
niet stijf opstaande, do oorlellen doorboord, niet
al to breeden neus, eon weinig vooruitstekenden
mond en gave, witte tanden. Zij zijn niet bijzonder
groot van gestalte; de huidskleur is betrekkelijk
licht; zij zijn good gebouwd, flink gespierd,
regelmatig gevormd net naar verhouding kleine
handen en vof ten en min of moor behaard op
het aangezicht, de borst en de onderste ledematen, naar gelang van den leeftijd. De vrouwen dozer streken zijn opvallend weinig ontwikkeld on zeer leelijk.
Sommigen, vooral niet-Mohammedanen, dragon den gewonen lendengordel van boomsehors,
maar anderen om.wikkelen de heupen met van
franje voorziene gele doeken, die zij bij Makassaarsche handelaren inruilen. Van velen is dit de
geheele kleederdracht, aangevuld met een barnboe-kam in het hoofdhaar, van sagoevruchten
vervaardigde oorringen on arm- en buikbanden
van plantenvezels. Hun hoofdvoedsel bestaat
uit sagoe, als brei of in den vorm van hard gebakken koekjes genuttigd.
Het slijpen der tanden is niet gebruikelijk,
evenmin de besnijdenis. Het huwelijk is strong
patriarchaal; de bruidschat is over het geheel
vrij hoog; tot aan de geheele voldoening is de
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bruidegom tot een soort van dienstbaarheid
tegenover zijne schoonouders verplicht. De
Islam heeft in het huwelijksrecht weinig verandering gebracht; de meeste inboorlingen zijn
trouwens nog Heidenen ; de Islam wint weinig
veld. Hun godsdienst bestaat hoofdzakelijk in
het weren van den invloed van booze geesten.
Wat het begraven betreft, zoo worden langs
het strand, overal waar een zandige plek aanwezig is, graven van Mohammedanen aangetroffen, daaraan herkenbaar dat er roode en witte
doeken om been hitngen. Op de eilandjes in het
gebied der Argoeni en tegen den vasten wal
van Arikwanas worden de lijken bijgezet in uithollingen van de rotsen en deze versierd met
allerlei figuren, afbeeldingen van vogels en van
handen, ter betere herkenning dikwerf door
sirihspeeksel langs de randen rood gekleurd.
Ook in de baai van Fak-Fak komen in den
rotswand holen voor, waarin een menigte schedels en doodsbeenderen liggen.
Hun wapenen zijn houten lansen, soms voorzien van speerpunten van kasuarisbeen.deren en
bogen met pijlen..
Tempels of geestenhuizen ziet men bier niet
en de bekende korwaars van Noord NieuwGuinea worden hier niet aangetroffen. Toch
vindt men hier wel beeldjes, „ararasa" genaamd;
zij worden echter niet met bepaalde overleden
personen vereenzelvigd. Kleinere beeldjes neemt
men als talisman mede op de prauw.
DE ZIIIDKUST VAN DE ARGOENIBAAI TOT DE
OOSTGRENS. De bevolking langs de Zuidkust
tot de Prinses-Marianne Straat is dun gezaaid;
vooral die van het meer Westelijk gedeelte was
reeds in vroeger tijd bekend als schuw en moordzuchtig. Menig onderzoeker in vroegere eeuwen
heeft hier zijn leven moeten laten.
Op de Zuidelijke hellingen van het Westelijk deel van het Central() Gebergte, het
Nassau gebergte, worden eenige stammen aangetroffen die, in aanmerking genomen de geringe
lichaamslengte dezer inboorlingen, tot de dwergstaramen gerekend raoeten. worden. Tot nu toe
zijn twee van zulke stammen ontdekt n.l. de
Tapiro in de kampong Wamberi of Mamberimi
of Merberi, aan den bovenloop van de Mimika,
± 600 M. boven zee, en de Pesechem.; het is
echter niet uitgesloten; dat er nog meerdere zijn.
We ieven hier eenige bijzonderheden omtrent
de Pgsechem. Het gebied van dezen dwergstam
strekt zich uit tusschen de Lorentz- en Noord westrivier. Naast de Pesechem wonen in dit gebied de
Morup en de LOkthere, die in uiterlijk geheel op
do Pesechem gelijken. Of zij afzonderlijke stammen vormen, dan wel speciale standen of kasten
zijn, is niet met zekerheid to zeggen. De 1)&6k-them zijn de eigenlijke heeren des lands. Zij vormen een soort adel en beschouwen de Morup als
wezen.s van lagers orde. Toch gaan zij vrij met
elkander om en evengoed als de Mechem heeft
de Morup zijn. eigen hut, varkens en tuinen. De
LOkmere zijn gelijkwaardig aan de Pesechem.
De sterkte der bevolking is niet groot; in de
Orovallei wordt zij geschat op 700 hoofden,
groot en klein. Mechem en Morup zijn ongeveer
gelijk in aantal. De LOkmere schijnen niet talrijk
to zijn. Het uiterlijk is semitisch. De gemiddelde lengte bedraagt 1,55 M. Slechts enkelen zijn
onder de 1,50 of boven de 1,60 M. De meeste
volwassen mannen hebben een korten, ruigen
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ringbaard en knevel. Velen zijn over het geheele
lichaam behaard. Zij zijn tenger gebouwd. Over
het geheel zijn de vrouwen grooter dan de mannen.
De mannen dragen een gordel, bestaande uit
een lang stuk gespleten rotan (mben), dat eenige
malen om de lendenen is gewonden. De schaamkoker bestaat uit het dunne uiteinde van een
kalebas, aan de basis ± 5 c.M. breed, en uitloopend in een punt van ongeveer 2 c.M. Door
uitrooken en wrijven met bars is deze geel gekleurd. De vrouwen dragen een schaamgordel bestaande uit twee bundels aan elkander geregen
gedroogde grasstengels. De eene bundel bedekt
het schaamdeel en de andere hangt achter aan
het zitvlak. Beide bundels 4n met touwen,
die strak om de heupen bevestigd zijn, aan elkander gebonden.
De kimpongs tellen 5 tot 20 hutten. Zij liggen
alle op bergruggen. In de nabijheid van iedere
kampong is een kleine bron voor het dagelijksch
gebruik. In iedere kampong is een huis voor
de ongehuwde mannen, doch ook de gehuwden
slijten bier het grootste gedeelte van hun tijd.
Doortrekken.den of gasten van andere kampongs
worden hier gehuisvest
De familiehutten staan op palen., de vloer is
meestal op manshoogte. De afmetingen. zijn.
ongeveer 3 bij 2 M. Een klimbalk leidt naar de
1 M. breeds voorgalerij. Een laag deurtje voert
van hier naar het woonvertrek, in welks raidden
zich de stookplaats bevindt. Aan de achterzijde
is een kleine ruimte afgescheiden, welke dient
tot nachtverblijf der varkens. Het vertrek is
ongeveer 1T/2 M. hoog. De mannenhuizen zijn
rond met een middellijn van 3 1 4 M. en hebben
een spits toeloopend dak. Sommige hebben een
vloer op M. boven den grond, andere niet.
Elk raannenhuis heeft een zolder, met een klimbalk to bereiken.. Doze zolder dient tot logies
als er veel gasten. zijn. De ruimte in de huizen
is to klein om alien een ligplaats to verschaffen;
dit is ook niet noodig, daar de Pesechem den
nacht zitten.de op de hurken. doorbrengt.
De Pesechem houden zich voornamelijk bezig
met landbouw, veeteelt en jacht. De landbouw
is roofbouw. Het hoofdgewas is een oebisoort.
Verder worden nog gekweekt keladi, eenige
groentensoorten, komkommer, pisang, tabak en
suikerriet. De laatste drie gewassen worden ook
op de erven geplant. De ladangs worden good
onderhouden. De veeteelt is uitsluitend varkensteelt. De varkens zoeken overdag hun voedsel in
het boSch. De jacht is naast den landbouw een
voorname bezigheid. Do bosschen zijn rijk aan
vogels, daarentegen arm aan zoogdieren.
Een algeraeen erken.d hoofd schijnen. de Pesechem niet to hebben. Wel schijnt er een persoon
to zijn, die eenig gezag heeft. In de kampong
hebben eenige oudere mann,en het gezag in
handen. Er heerschen geregelde toestanden in
het land on ook de veiligheid laat Diets te wenschen over.
Het huwelijk is een bekende installing. PesochOm-mannen m.ogen met Mechem- en Morup-vrouwen trouwen. Het huwelijk tusschen
een Morup-man en een Pesechem-vrouw is
echter verboden. De kin.deren, ontstaan uit een
gemengd huwelijk, zijn. Mechem. De positie
der vrouw is betrekkelijk hoog. Wel most zij het
zware werk doen, maar in huis heeft zij vrij veel
to vertellen.
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De Mechem zijn zachtaaidig en vredelievend
van aard. Zij zijn tamelijk vlug van begrip en
zeer weetgierig, maar ook zeer diefachtig. Ofschoon niet oorlogszuchtig, leven zij in vijandschap met hun buren.
De piji en boog vormen de hoofdbewapening.
De oorlogspijlen hebben een houten punt met
weerhaken. Verder hebben zij een lans, zijnde een
houten 2 M. langen stok van hard hout zonder
versieringen en een dolk van varken.sbeen met
geslepen. punt.
Het voornaamste werktuig is de steenen bijl,
waarmede de Posechi3'm zeer handig weet om to
gaan. De zeer harde, scherp geslepen steen bestaat uit chloormelaniet. Daar deze steen in dit
gebergte niet gevonden wordt, is zij vermoedelijk
afkomstig van de Noordkust. Dat de Pesechem
verbindingen hebben met de stammen. ten N.
van het Nassaugebergte, blijkt wel uit de aanwezigheid van talrijke druk beloopen voetpaden,
die over de centrals keten loopen.
Begraafplaatsen of lijkenhuizen worden niet
aangetroffen. Gedoode vijanden worden verbrand ; mogelijk is het dus, dat zij hetzelfde met
hunne overledenen doen. Menschenvleesch wordt
niet genuttigd; het koppensnellen is niet gebruikelijk.
Wanneer een vreemdeling in het gebied der
Pesechem komt, moot hij een vredesverbond
met hen sluiten. Daartoe wordt een varken gepijld en het blood opgevangen. Met dit blood
krijgt de vreemdeling een streep op het voorhoofd. Deze handeling wordt door een der
ouderen van de kampong verricht, die zich zelf
en de omstanders ook zulk een streep geeft. Na
afloop wordt het varken gezamenlijk opgegeten.
De Papoea's van de Zuidkust van de
Princes Marianne Straat tot de Oostgrens vormen
een groote stam, de Marincle-aniro.. Zij bewon.en
een aantal kampongs, die voor een groot gedeelte gelegen zijn aan de kust, doch ook hier
en daar in het binnenland en in het bijzonder
langs de Merauke (Marau) en de Obad (Koembe)
worden groote en kleine nederzettingen. aan.getroffen. Dit gedeelte van Nieuw-Guinea is dan
ook betrekkelijk vrij dicht bevolkt. Deze Papoea's
noemen. zichzelf „Marincle-anim", d. i. „bij elkan.der behoorend", terwijl zij door de vreemdelin.gen veelal „Kaja-kaja" genoemd worden.
Ofschoon van uiterlijk een flink slag menschen,
— vooral de mannen zien er forsch en gespierd
nit —, zal bevolkingstoename niet alleen wel niet
plaats hebben, doch er bestaat zelfs kans op uitsterven tengevolge van de vele immoreele gebruiken op sexueel gebied en de vele geslachtsziekten, die zich in den laatsten tijd op onrustbarende wijze hebben uitgebreid, terwijl wederom als gevolg hiervan weinig weerstandsvermogen bestaat tegen andere ziekten (malaria),
die vele slachtoffers eischen. Ook het koppensnellen is oorzaak, dat velen ontijdig aan hun
eind komen..
Hoofden erkennen de inboorlingen niet. In
elke familie is de oudste (sam,banim) het familiehoofd. Deze oudsten plegen souls wel overleg,
doch aan hunne besluiten en uitspraken, storen
de jongeren zich alleen als hun eigen belang dit
medebrengt. In de kampongs tusschen de bewoners en tusschen de kampongs onderling bestaan dikwijls veeten, gewoonlijk wegens vergrijpen tegen den eigendom.

Het totemisme is bij dozen stam stark outwikkeld. Het uit zich in teekens, bij iederen man
verschillend en bekend bij zijn vrouw en dorpsgenooten. Die teekens bestaan uit eon bepaalde
wijze van binders van gras en biezen die, op het
pad achtergelaten, den belanghebbende kond
doen van het verblijf van den eigenaar. Nog
sterker uit zich het totemisme in eene van
planten of dieren gedachte gemeenschappelijke
afstamming, n. 1. van de dema (geest), die de
schepper is zoowel van dier- of plantensoort als
van een bepaalde categorie van menschen. Er
bestaan zes groote groepen, afstammend van
planten en dieren, die ieder weder onderverdeeld
zijn. In een zelfde afstammingsgroep mogen goon
huwelijken gesloten. worden. Dit verbod wordt
wel overtreden, doch dan worden de uit zulk een
huwelijk geboren kinderen met smaad bejegend.
De kinderen behooren tot dezelfde groep als de
vader.
Het Naar is bij beide seksen gekroesd en
wordt bij jonge man.ners en vrouwen verlengd
door allerlei vlechtwerk. De oorlellen zijn bij
manners en vrouwen doorboord ; de mannen
doorboren ook de neusvleugels en het neustusschenschot; sommige vrouwen hebben in de
neusvleugels kleine openingen. Om het midden
dragon de mannen een breeders band van fijn gespleten rotan. Om dezen band is eene smallere,
van biezen gevlochten, van achteren als een
soort paardenstaart afhangende. Voor op dien
band is eon tritonschelp of sours een halve
klapperdop als penisdop bevestigd. Onder die
penisdoppen of schelpen wordt het praeputium
geklemd en tegen het abdomen opgetrokken..
Vrouwen dragon een schaamgordel, bestaande
uit een dikken bundel strooken boombast, zwart
gekleurd, aan devoorzijde plat uitgevlochten, en
aan een snoer of band bevestigd. Het sneer
wordt om de lendenen gebonden, de gordel tusschen de beenen doorgehaald en het andere
einde boven de partes posteriores doorgehaald
en opgerold tot een soort van kussen.
De mannen dragon door de gaten der neusvleugels, van boven naar beneden gestoken, varkensslagtanden, stukken pijpbeen van den kangoeroe,
nagels van casuarissen of roofvogels, bambookokertjes, enz., door het n.eustuschenschot
worden dunnere stukken pijpbeen of bamboo
gestoken. De vrouwen steken door de zooveel
kleinere n.eusvleugelgaten enkele sprietjes. Om
den linkerbenedenarm dragon de mannen lange
schietmanchetten, vervaardigd van gespleten
of ongespleten rotan of van de binnenbast der
bladscheede van den sagoepalm. Bij vrouwen
kornt litteekentatoeage voor in den vorm van
band-en ruitvormige n.erven over borst, buik en
rug. Mannen en vrouwen besmeren zich dikwijls
het geziclit met olie en root, waarover weer
kleurige strepen.
De bewapening bestaat nit groote bamboobogen en pijlen.. De pijlen aan de boven-Marau
zijn fraai versierd, met kan.goeroonagels als punt.
De werplansen hebben, punten van casuarisnagels. Somnaige mannen hebben knodsen, welke
bestaan uit een platten, ronden, doorboorden
steen.. Door het gat is een stok gestoken, welke
met rotan, aan den steep wordt bevestigd.
Aan, de kust liggen de huizen op de smalle
zandruggen; de woningen staan dan ook in den
regel op een of twee rijen met het front naar zee.
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Zij staan in groepen van mannen- en vrouwenhuizen (gewoonlijk tot een familie behoorende)
bijeen. De mannen en vrouwen woven afzonderlijk. De kinderen verblijven bij de moeder; bereiken de jongens den huwbaren leeftijd, • dan verhuizen zij naar de afzonderlijk gelegen jongelingshuizen, (kotad), waarin ook de ongehuwde
mannen verblijven.
De kampongs zijn zindelijk, het vuil wordt verbrand of achter de kampong weggeworpen, terwijl de talrijke varkens voor de straatreiniging
zorgen. Gedurende den Oostmoesson houdt een
gedeelte der bevolking zieh in de .tuinkampongs op.
Op de, evenwijdig aan de kust verloopende,
zandruggen liggen uitgestrekte klappertuinen.
Some worden die tuinen goed onderhouden, dan
weer aan hue lot overgelaten, een echte wildernis
vormende. Nabij de kampong of nabij de tuin.en
vindt men plaatsen, waar men de klappers laat
uitloopen orct ze elders uit to planten. Overigens
vindt men in en nabij de kampongs aanplantingen van oebi, kotela, gmangka, laboe, tabak,
crotons, bonte bloemen en bladeren.; sours enkele
pisang- en pin.angbooraen. In de terreinplooien
liggen de sagoe- en andere aanplantingen. Zoo
noodig wordt voor irrigatie en drainage gezorgd
door een net van kanalen. De klappertuinen
strekken zich soms tot 5 a 6 K.M. landwaarts
in uit. ELet rijkst zijn de tuinen en klapperaanplantingen van Sanggase, Alakoe, Okaba en de
Doef-anini. In het binnenland vindt men aanplantingen als aan de kust, doch weinig klapperboomen. De sagoebosschen liggen daarentegen
meer in het binnenland, soms in een moeras,
doch meestal langs de oevers der kleine rivieren.
De vrouwen on.derhouden de tuinen, halen
producten en vruchten van daar, bouwen en herstellen de hutten, vangen visch met schepnetten,
zoeken schelpdieren, kloppen sagoe en bereiden
het rnaal. Het hoofdvoedsel der bevolking is
sagoe, gemengd met jonge klapper, schelpdieren ,
visch of vleesch.
De man.n.en houden zich overdag in de kampong op, leggen nieuwe tuinen aan of houden zich
bezig met vischvangst door toeba of pip en boog,
met de jacht op vogels, varkens of kangoeroes.
Ten aanzien van de verloving bestaan eigenaardige gebruiken. Het huwelijk is een algemeen
feest, waarbij van heinde en ver vrienden, en
magen met hunne gaven, meest eetwaren, toestroomen. Na het huwelijk is de vrouw het eigendom van den man. Hij staat haar als zoodanig
dikwerf af aan vrienden en kennissen of, tegen
geringe vergoeding, aan anderen. Gewoonlijk
heeft ieder een vrouw, maar blijft het huwelijk
kinderloos dan wordt dikwijls een tweede vrouw
er bij genomen. Het leviraatshuwelijk komt bier
voor; polyandrie is onbekend. De mannen trouwen op rijperen. leeftijd. Het aantal kinderen is
gering, niettegenstaande men trotsch is op een
groot aantal kinderen.
Zoover bekend zijn er drie eerediensten, de
Majo - , de Iemo- en de Arappa-eeredienst. Van
de beide laatste is weinig bekend. De aanhangers
van den Majodienst zijn in dorpen vereenigd.
Een ieder in deze dorpen moet het Majofeest
hebben raedegemaakt en in dezen godsdienst
zijn. opgenomen. De kinderen moeten zich bij
het naderen van de puberteit aan de Majogebruiken. onderwerpen. Elk jaar moot het feest
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gevierd worden, telkens in een andere kamponggroep. De oudste mannen, de sambanim, stollen
het tijdstip der Majoviering vast. De feesten
worden in den drogen tijd gegeven en duren
5 tot 6 maanden. Voor logies gedurende den
nacht wordt hiervoor een deel van de kampong
afgescheiden. Na het vallen van den nacht begeven de candidaten zich naar hun slaapplaatson en keeren voor het opgaan der zon weer naar
het dagverblijf terug. Voor een uitvoerige beschrijving, zie Tijdschr.I. T. L. en V. 1913. Het
vieren. der Maio, het inwijden der kin.deren in de
plechtigheden daaraan verbonden, wijst op een
afsmeeken van vruchtbaarheid, zoowel van land
en veestapel, als van den mensch, van de domes
of geesten. De vrees voor deze laatste wezens,
waarmede de Papoea zich de aarde bevolkt denkt,
neemt een groote plaats in het leven der bevolking in; minder invloed hebben de zielen der afgestorvenen.
Het koppensnellen is, welke maatregelen
hiertegen ook genomen worden, nog niet uitgeroeid. Een sneltocht vergt veel tijd wegens he
ver reizen door bosschen. en Moerassen, het meevoeren van vrouwen en kinderen en proviand,
het verkennen van het terrein on de manier van
aanvallen. Zulk een sneltocht wordt sours medegemaakt door 2 a 3000 personen.
Het gesnelde hoofd wordt van de weeke deelen
ontdaan, welke, naar het schijnt, opgegeten
worden en na borooking, inwrijving en versiering
(het krijgt o. a. een geheel kapsel) op een paal
gezet als middelpunt van feest en dans. Dit
prepareeren van den kop heeft eerst na thuiskomst plaats. Vroeger werden de hoofden in de
mannenhutten bewaard, thans echter niet meer,
uit vrees voor het bestuur.
De Marindon.eezen zijn ook kannibalen. Het
eten ran menschenvleesch is bij sommige gelegenheden. voorgeschreven.
Bij roues worden alle versierselen afgelegd;
om hals on door de oorlellen worden dan platte
vlechtjes van biezen, in franje eindigende, gedragen. Het haar wordt afgeschoren, het hoofd
met een kook witte klei bedekt en het geheele
lichaam met klei ingesmeerd. De dooden worden
begraven. Den dag na de begrafenis wordt in
tegenwoordigheid van de naaste farailieleden
het graf weder geopend. Een der naaste nabestaanden b. v. vader of zoon, daalt in het graf af
en verzamelt in een klapperdop het lijken.vocht
dat gemengd met watti (zie lciaar) gedronken.
wordt. Later, als alleen het geraamte nog over
zal zijn, wordt het graf opnieuw geopend on het
lijk voorgoed begraven, onder het zand, op den
bodem van het graf. Andere stammen verpakken
de beenderen in boomschors en hangen het pak
op in de but dan, wel begraven het daarin. De
zielen der afgestorvenen verhuizen naar het geestenrijk, hetwelk naar de heerschende mooning in
het Weston ligt. Tot de vele misbruiken behoort
ook het levend begraven.. Oude lieden, die niet
meer voor zichzelven kunnen zorgen, zware
zieken, die niet meer zullen herstellen, en lijders
aan kwalijk riekende wonden worden eenvoudig
leveed begraven.
DE GEELVINRBAAI MET DAARTOE BEHOORENDE
EILANDEN.

Van doze streken vermelden we alleen
de Noemforen.s Zij zijn de bewoners der
Schouten-eilan.den en hebben zich verspreid
26
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over enkele plaatsen aan. de Noordkust van den
z. g. Vogelkop, ten Oosten. van Jamoersba, het
Noordelijke gedeelte van de Dorebaai, over de
Noordkust van Japen en de eilan.den. Noemfor,
Amborpon. of Roemberpon. en Roon, en hebben
zich meer of minder vermengd net andere in de
baai wonende stammen. Met enkele uitzon.deringen wonen zij overal in kampongs bijeen.
Deze Papoea's hebben een vrij donkere huidskleur, regelmatige gelaatstrekken, grooten
vooruitstekenden mond met dikke lippen en
vrij goed ontwikkelde ledematen bij middelmatige lichaamslengte. De ragebol is niet zoo
heel breed ; velen dragen kort haar en op lateren
leeftijd een ringbaard met dunnen knevel. De
dagelijksche kleeding der mannen bestaat uit
een lendengordel, van boomschors of de buiten.bekleeding van het omhulsel van een pisangstam vervaardigd. Gewoonlijk draagt de Noemfoor om den hals aan een touwtje een talisman,
een stukje hout, besneden met een menschelijk
gelaat, omwoeld met een rood stukje katoen,
welke talisman hem moet beschermen tegen
booze invloeden van geesten, tegen ziekten e. d.
Een snoer kralen om den hals is een gewild
sieraad. De vrouwen, gehuwde en ongehuwde,
winden, zoo zij niet in het bezit zijn van een
sarong, zich een touw van rotan om het lijf,
waaraan van voren een lapje blauw katoen of
een reepje boombast is bevestigd. Zij versieren
de ooren, met hangers van glas of scheip, terwijl
zij aan de vingers ringen van schildpad of haaien.wervels dragen. Kralen van Europeesch maaksel
zijn overal zeer in trek.
Het vijlen der tanden is goon gewoonte, hoogstens wordt de onderrand gelijk geslepen. Velen
hebben het n.eustussehenschot doorboord. Tatoeage wordt veel aangetroffen ; het geschiedt
steeds door vrouwen met de doornen van eon
citrussoort, ; de open plekken worden met houtskool ingewreven. Als bijzondere karaktertrek valt
spoedig op hun vroolijkheid, tot luidruchtigheid
toe, zich oponbarende in druk en hard praten en
groote bewegelijkheid der lianden. Meermalen
vindt die kunstmatige opwinding echter haar
oorzaak in het misbruik van sagoeweer.
De won.in.gen worden gewoonlijk boven water
gebouwd. In den regel hebben zij een langwernig vierkante gedaante met ruw afgewerkte
omwanding van planken of sagoebladnerven;
zij zijn. gedekt met aaneengeregen sagoe-,nipahof pandanbladeren, bevestigd aan gespleten
bamboelatten; ze hebben een middengang, aan
weerszijden waarvan de gezinsvertrekken liggen.
In de meeste kampongs vindt men de room-

seram of huisjes, waar de huwbare jongelingen
zich afzonderen tot zij in den echt treden en
steeds den nacht doorbrengen. Doze huisjes zijn
good afgewerkt; zij zijn veel klein.er dan de andere woningen., on hebben schuin toeloopende, torenvormige, uitgeholde of schildpadschaalvormige
daken en in de omwanding twee openin.gen aan
twee tegenovergestelde zijden, waardoor de kleine
ruimte kan, worden binnengetreden, die zoo laag
is, dat een kind er nauwelijks rechtop kan. staan.
Aan vrouwen is het ten strengste verboden
zich in den omtrek der roemseram to vertoonen..
Het voedsel der bevolking is sagoe. De uitge-

strekte moerassen achter de kust zijn dicht begroeid met sagoepalmen.. De klapper tiert welig
aan het strand. De zee is rijk bevolkt met visch

en schildpad. Het bosch heeft vogels en wilde

varkens in overvloed.
De jongeling wordt eerst beschouwd man to
zijn bij de intrede in de roera-scram,
een
feestelijkheid, die wel tien dagen duurt en
bij het uittreden, wegens het sluiten van een
huwelijk, wordt herhaald. Dagen achtereen
prijkt hij dan in feestdos, met het haar tot
een wrong op het achterhoofd saamgeknoopt.
Hij neemt zijn mat en hoofdblok mede en moot
nu voortaan in de roera-soram den nacht doorbrengen, ofschoon hij zich overigens vrijelijk mag
bewegen. Ook worden hem hier door de familie
de spijzen gebracht en in de ouderlijke woning
wordt hem eerst weder een wvertrek aangewezen,
als hij in het huwelijk treedt. Dit laatste staat in
verband met den bruidschat dien hij zal rctoeten
betalen, nu eons bestaande uit een zeker aantal
kapmessen of houwers, oude borders en zilveren
armbanden, dan weder uit een groote prauw of
een ander voorwerp van waarde, 20 tot 30 stukken lijnwaad. Het is een ieder vergund zooveel
vrouwen to nemen als hij betalen kan.
Van gewone lieden wordt het lijk of achter
de kampongs begraven, omwonden met platten,
terwijl het graf met een hoop steenen gedekt
wordt, of het wordt op een bamboo horde in het
bosch gelegd, het lichaam gestrekt met tegen het
onderlijf hoog opgetrokken. knieen. Als de beenderen zijn vergaan, worden doze op een eenzame
plaats of in een rotsholte weggeworpen, zonder
dat er verder naar wordt omgezien. Van
hen, die zich een zekeren n.aam verwierven,
wordt het lijk bijgezet in een tusschen het kreupelhout, op palen rustende prauw, na alvorens
met lijnwaad en Platters to zijn ornwikkeld, het
hoofd rustende op een oud bord en aan het hoofden voeteinde van roode vlaggetjes voorzien.
Ook wordt het wel in eon lange doodkist gesloten,
die een.igszin.s den vorm eerier prauw heeft en op
een stevigen paal in den grond onder eon dak
van bladeren rust. Is het lijk vergaan. ,dan wordt
de kist verwisseld voor een kleinere, waarin de
schedel in een uitgeholden. korwaar (zie beneden) bewaard wordt.
Om regen on wind, hulp bij de vischvangst,
genezing van zieken, afwering van onheilen en
dergelijke to kunnen vragen, dienen de korwaars,
houten zielenbeeldjes, die, met wat haar van het
lijk tusschen de been.en gestoken, in de woning
worden bewaard dan wel in de prauw mode
gevoerd. Als b. v. iemand ziek is on men wil
het middel tot gen.ezing weten, dan wordt in
bijzijn. der geheele faxntilie een der leden door
berooking met wierook of andere bedwelmen.de middelen in een toestand van verdooving
gebracht. Van de ziel, wier mooning men verlangt to kenn.en, wordt het beeldje op den schoot
of den schouder van den verdoofde geplaatst,
met het doel de ziel daaruit in het lichaam van
den verdoofde to doer overgaan. Op het oogenblik dat dit gebeurt, vangt doze aan to beven on
aangemoedigd door de omstanders, spreekt de
ziel door middel van den mond van den verdoofde, die, na bijgekomen to zijn, niet moor weet
wat hij gezegd heeft.
DE PAPOEA'S AAN DE NOORDKUST, VAN KAAP
D'URVILLE TOT AAN DE OOST-GRENS.

Van doze stamm,en vermelden we slechts

1° de Papoea's aan de Humboldtbaal. De
mann.ers zijn in het algemeen, flink gebouwd on
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sterk gespierd. Zij zijn vrij behaard en velen
dragen een ringbaard, maar geen knevel. Zij
loopen bijna geheel naakt, sommigen dragen een
schaambedekking. De bewon.ers van de Oostelijk
gelegen kampongs, tezamen. S&L genaamd,
dragon een penisdop, gemaakt uit de vrucht van
een Lagenaria. Om den haarbol des nachts
niet in de war to brengen, slapen zij met het
hoofd op een slaapbankje, bestaande uit een
met snijwerk versierde lat op twee voeten. In het
haar worden dikwijls bloemen gestoken. Bij feesten worden lichaara en haarbol wel versierd met
roode, zwarte en witte figuren. Het zwart wordt
verkregen door gebruik van roet, het rood van
de roode aarde en het wit van kalk. Een onafscheidelijk voorwerp is voor den Papoea het
taschje, waarin hij alles bewaart, wat voor hem
heilig is. Hieraan hangen kostbare kralen
(semboni). Deze kralen, waarvan men tot nu toe
de herkorast niet heeft kunnen bepalen, zijn zeer
oud. Het geheele leven van den Papoea is nauw
verbonden met deze kralen.
De huizen zijn achtzijdig, goed afgewerkt en
rusten op groote palen.; de vloer bestaat uit
stevig bevestigde niboenglatten en de omwanding uit sagoebladnerven. De hooge daken zijn
aan vier hoeken eengszins afgerond; zij hangen
betrekkelijk ver over den wand naar beneden.
De netst afgewerkte, tevens de grootste gebouwen zijn de tempels, „karwari" genaamd.
Deze naam heeft niets to maken met „korwaar",
den naam van de bekende beeldjes uit de Gee],
vin.kbaai. Doze Papoea's ken.nen het gebruik
van afgodsbeelden. niet. Er zijn tempels, die
dienen voor het vieren der feesten na een gelukkige vischvangst (moor in 't bijzonder van haaien)
en gezamenlijk ondernomen krijgstochten. Zij
hebben een zeer lhoog, spits toeloopend dak.
De andere tempels zijn veel lager en het dak
heeft den vorm eerier groote prauw; beiden zijn.
achtkantig. Het inwendige is een groote ruimte,
gedeeltelijk gevuld met n.etten voor de jacht
op wilde varkens, gereedschap voor het visschen enz. Bijzondere waarde wordt gehecht
aan de trommen en fluiten, die eveneens hier
bewaard worden en bij het n.aar buiten brengen met doeken of bladeren worden omwonden,
opdat de vrouwen ze niet zullen zien. De dienst
in de karwari wordt waargenomen door jongens,
die, voor den tijd dat zij daaraan verbonden zijn,
daarin moeten werken en slapen. VoOr de karwari is een groot platvorm van planken, dat
dienst doet als dansplaats.
Deze Papoea's zijn vroolijk van aard, bevattelijk voor een aardigheid en bij goede behandeling
is veel van hen gedaan to krijgen. Hun hebzucht
is echter groot en merkbaar uit al hunne handelingen. De karwarifeesten vormen een van de
hoofdfactoren, die eerie oeconomische ontwikkeling in den wog staan; om die feesten concentreert zich haast heel hun leven. De bewoners
der baai zijn uitstekende zeilers. Met hun ranke
prauwen, voorzien van Oen uitlegger en groote
zeilen, on.derhouden zij een drukke geraeenschap
met de meer Oostelijk gelegen. kampongs; Westelijk gaan zij tot Tan.ah-Merah en Tarfia. Doze
tochten dien.en tot het verkrijgen door ruiling
van varkens, steenen bijlen en de zoo begeerde
met schelpen versierde buik- on armbanden.
Aan het hoofd der kampong staat een
korano, Taubadi heeft er zelfs twee. De eene
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is niet veel meer dan een familiehoofd, de ander
heeft voornamelijk een geestelijke 'macht, ofschoon hem een zekere wereldlijke over zijn
onderdanen niet ontzegd kan worden. Zoo is
hem o. a. otsgedragen het bewaren der gemeentekas of beter gezegd staatskas, daar ook andere
kampongs er hun aandeel in hebben. De inhoud
der kas bestaat uit z, g. khaas, d. z. glazen armbanden van meestal groene of blauwe kleur, van
zeer ouden datum, on waarschijnlijk door vroegere handelaren ingevoerd. Deze khaas dienen
voor uitgaven ten behoove der gemeenschap,
als het eventueel bepalen van een gedooden.
'land, het inlossen van een gevangene e. d.
Zij mogev niet verward worden met de serabonis,
zeer gewilde oude kralen van verschillende vorm
en kleur, welke eveneens een hooge waarde als
ruilmiddel hebben, doch in ieders bezit mogen
zijn. De naam „s6mborn." is die van een bepaalde
soort, de kleine azuurblauwe kralen.
Het huwelijk heeft zonder bijzondere plechtigheden. plaats. De Papoea, die trouwen wil, is
verplicht aan de familie van het meisje een aantal
sembonis ten geschenke to geven. Is men het
over die huwelijksgift eons, en hebben familia en
korano hun toestemming gegeven, dan wordt een
gezanaenlijke eetpartij gevierd en het huwelijk
is gesloten. Een bijzondere rol spelen bij allerlei
feestelijkheden de heilige fluiten. Het bespelen
dozer fluiten vereischt groote vaardigheid, de
oefeningen hebben plaats diep in het bosch,
omdat or geen valsche of verkeerde tonen in de
karwari gehoord mogen. worden. Er bestaat een
groote verseheiden.heid in deze fluiten; de
bespeling hangt of van den tijd van den dag
en van de onastandigheden.
Het begraven geschiedt door het lijk in gostrekte houding in den grond to leggen. Is de
dood het gevolg van in den strijd bekomen
wonden, dan blijft het lijk drie dagen boven aarde voor het begraven wordt ; in de karwari
wordt dan een feest gevierd.
2°. De Papoea's aan he Sentanimeer. Hot
Sentanimeer is wel een der meest bevolkte streken
der Noordkust. De bevolking is nog ruw en uiterst
on.beschaafd, maar toch vertoont zij vele goede,
ja boven alle tot nu toe beken.de stammen uitraunten.de eigenschappen. De voornaamste nederzettingen aan het meer zijn : Ajapo, Ase, .Asser,
Poee, Ifar en Sesoer. Naar globale berekening
moot de getalsterkte van de bevolking geschat
worden op on.geveer 10000 zielen.
Over het algemeen ziet de Sentanier er niet
bijzonder verzorgd uit, wat zich openbaart in
zijn haartooi, die slordig is en waaraan lang niet
zooveel zorg wordt besteed als bij de Taubadiers
aan. de Hun3.boldtbaai. Het geheel naakt gaan der
man.n.en komt hier nog bijna algemeen voor.
Sagoeweerdrin.ken, mutileeren van lijken of koppensnellen, slavernij of pandelingschap, wekenlange feesten, de kanker der Papoea'sche maatschappij, zijn der bevolkin.g vreemd. Wel is
ook hier geen negorij of zij heeft haar veeten
tegen een andere, dock uit vechten of koppensnellen gaan, zonder de minste aanleiding, komt
niet voor.
De huizen zijn in het algemeen veel grooter
dan die aan de Humboldtbaai. Ifar heeft een
karwari van den gewonen vorm. Behalve jongelingshuizen vindt men ook vrouwenverblijven,
waaronder bepaald groote gebouwen. worden
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aangetroffen. Zoo heeft dat van Ajapo een lengte
van 50 M. Algemeen worden ook hier de huizen
boven het water gebouwd.
De Sentanier is een ervaren prauwvaarder.
Elk man heeft zijn kano, een vaartuigje van
sierlijken vorm, kunstig gesneden uit een stuk
wit hout. De uitholling is aan den bovenkant
zeer nauw, zoodat men boven op het ranke
vaartuigje moet zitten.
Het hoofdvoedsel is ook hier de sagoe. Sagoebosschen omgeven den zoom van het meer,
uitgestrekte klapperaanplantingen vormen den
achtergrond van iedere kampong.
De lijfsieraden, in geringe mate gedragen, zijn
van denzelfden aard als die van de bewoners aan
de kust. Ook de wapenen zijn van hetzelfde
model, alleen heeft de Sentanier pijlen en bogen
van zeer klein model voor de vischvangst. De
dolk van casuarisbeen is ook hier algemeen,
doch dikwerf van snijwerk voorzien. In het
algemeen houdt de Sentanier van een sierlijke
bewerking van verschillende voorwerpen, waarbij
spiraalvormige krullen het hoofdmotief der
insnijding vormen.
Van de Papoe'sche talen vindt men een
groot aantal woordenlijsten in afzonderlijke
werken en tijdschriftartikelen. Slechts het Nofoersch is oppervlakkig bekend, doch ook van
andere gedeelten van Nieuw-Guinea wordt onze
taalkennis langzamerhand grooter; vooral de
zendelingen leveren op dit gebied verdienstelijk
werk. Over de taal der Jautefa's aan de Humboldtbaai vindt /nen gegevens in een opstel van
Prof. Kern, Bijdr. t. T. L. en Vlk. Vie volgr.
Dl. VII, (1900), bl. 139 vig.
PARA-RUBBER. Zie CAOUTCHOUC.
PARADIJSVOGEL. Zoowel in hun inwendigen
13011w als door den vorm van snavel, pooten en
vleugels .zijn de paradijsvogels (Paradi$eidae)
nauw verwant net de kraaien. Nieuw-Guinea is
het eigenlijk vaderland der Paradijsvogels, verder komen zij voor op de eilanden ten Oosten.
van Celebes, met name Halmahera, de eilanden
tusschen Halmahera en N.-Guinea, om op de
Aroe-eilanden en Australia to eindigen. De echte
Paradisea's zijn overbekend, zij behoeven goon
nadere beschrijving; we herinneren slechts
aan P. apoda, met zijpluimen van heldergeel
overgaande in chocoladebruin, dicht gezetto,
heerlijk verlengde vederen, die het geliefde
damesornament zijn; doze vogel komt van de
Aroe-eilanden en is thans door de vele vervolgingen zeldzaam. goworden. P. sanguinea van
Waigeoe, Gemien en. Batanta heeft die bundols
prachtpluim.en holder karmozijn grijswit getipt,
terwijl P. minor die versiersels schitterend geel
gekleurd heeft voor de benedenhelft, en de bovenhelft van iedere veder wit is; deze vogel
wordt gevonden op Nieuw- Guinea en naburige
eilanden. De wijfjes zijn als regel buitengewoon
eenvoudig gekleed, wat vooral treft bij deze zoo
overdreven met good en diam.anten getooide
mannetjes. De Paradijsvogels zijn echte boomvogels ; zij zijn zeer levendig van aard, bewegen zich
vlug door de boomen, Zij nestelen op boomen,
bo -uwen vrijstaande nesters en leggen slechts
weinig, meestal twee eieren, die bij de onderscheidone soorten zeer verschillend van kleur en
teekening zijn. De mannetjes schijnen to beseffen,
fiat de mensch op hun tooi verzot is en mijden
perhalve den jager. De inboorlingen van de

Aroe-eilanden beloeren. de Paradijsvogels in de
boomen, waar zij zich doodstil houden; zij schieten ze met stompe pijlen, waardoor de vogel
bedwelmd, niet dood, naar beneden valt. Elders,
waar in het groot verzameld wordt voor den handel, gebruiken de inlanders moderne wapens.
In sommige streken behooren de Paradijsvogels tot de zaken, die als belasting worden opgebracht ; aldus leveren b. v. de bewoners van Moeka op Waigeoe, onder het bestuur van den Sultan
van Tidore, dezen jaarlijks eene schatting van
Paradijsvogels, karat of sagoe.
De handel in huiden van Paradijsvogels is in
het Oosten niet onbelangrijk, sedert bijna drie
eeuwen strekken de huiden tot een artikel van
uitvoer; de hoofden der dorpen aan de kust koopen de huiden van de bergbewoners en verkoopen ze weder aan de Boegineezen, die hen op de
kustvaart bezoeken. Te Ternate bestaat een uitgebreide handel in vogelhuiden. Vandaar en ook
van Banda, Amboina en Menado uit worden
jaarlijks vaartuigen uitgerust of jagers uitgezonden. om. Paradijsvogels te gaan halen. In 1911
werden ruim 43000 vogelhuiden, in de eerste
plaats huiden van Paradijsvogels, van Ternate
uitgevoerd. De Europeesche markten, waar de
huiden verhandeld worden, zijn Parijs, Londen
en Hamburg. In 1911 werden to London uit onze
Oost-Ir.dische kolonien aangevoerd en geveild
20698 Paradijsvogelhuiden, in 1913 werden
aldaar geveild 17711 Paradijsvogelhuiden uit do ze
kolonien. Dit zijn getallen, die to den ken. geven.
Het is dringend noodzakelijk dat de Nederlandsche , regeering aan doze moordpartij in
het groot een einde maakt on de veeren- en
vogelhuidenhandol verbiedt, alvo rens het te
laat is.
De Javaansche naam, man.oek dewatii, de Maleische boeroeng dewata, godenvogels, duiden op
hun uiterlijk schoon.
PARAHOE. Zie VAARTUIGEN.
PARANG-GEBERGTE. Berglandje op Java, in
het Krawangsche, residentie Batavia, dicht benoorden de grens der Preanger, b000ston het Tji
Taroem dal. Het valt al van verre in het oog door
zijn eigenaardigen vorm, veroorzaakt door de
steilte on spitsheid der toppen (hoogste : Bongkok, 965 M., on Parang, 930 M.)
PARAPATI. Noordelijke, 2776 M. hooge top
van den Marapi in de Padan gsche Boven landen.
PARARATON, Zie JAVA. Ge s c h i e d e n i s.
PARASIETEN. Zie het art. in de groote
Encyclopaedic van Ned. Indio.
PARE PARE. Een zelfbesturend landschapje,
gewoonlijk Si Pare Pare genoemd, behoorende
tot de onderafdeeling Bathe Bahra, afdeeling
Asahan, van het gouvt. Oostkust van Sumatra.
PARE PARE. Afdeeling van het gouv. Celebes
en Ond., bestaande uit de onderafdeelingen Pare
Pare, Pinrang, Enrekang, Barroe en SidenrengRappang. Zij omvat de landschappen, welke vroeger de bondgeno.otschappen Adjatapparang en
Masenrexnpoeloe vornaden. Aan het hoofd staat
een Assistant-resident met standplaats Pare Pare.
PARE PARE. Onderafdeeling der gelijknamige,
tot het gouv. Celebes en Ond. behoorende afdeeling onder eon controleur met standplaats
Pare Pare. Zij omvat de landschappen Maloese
Tasi en , Soepa.
PARE PARE. Een good bevolkte kampoeng
ter Westkust van Celebes, gelegen aan de gelijk-
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namige baai met veilige ankerplaats,welke geregeld
door stoomers van de Kon. Paketvaart Maatschappij bezocht wordt; standpl, van den Ass.
Res. der gelijkn. afd. en van den controleur
der gelijkn. onderafd.

PAREL EN PARELMOERVISSCHERIJ. Zie
PAARL en PAARLMOERVISSCHERIJ.

PARENTEEL VERWANTSCHAPSSTELSEL,
zie OUDERRECHT.

PARHOEDAMDAM-BEWEGING. De onder
dezen naam bekende beweging in de Bataklanden
dagteekent uit het jaar 1915. Haar naam zou
juister pargoedaradam zijn, om,dat onder de
vele onverstaanbare woorden, die in een soort
van geestelijke opwinding uitgestooten worden,
herhaaldelijk sigoedamdam voorkomt.
Ongetwijfeld weerspiegelen zich hierin invloeden zoowel van de prediking der zending
als van de werkzaamheid van 1V1ohamm.edaansche propagandisten. De vatbaarheid voor
deze opwinding is niet weinig verhoogd door
de stille vereering van den in 1907 gesneuvelden Singa Mangaradja, den Batakschen godvorst, aan wiens dood. vele Bataks nog niet gelooven. Hij is voor hen een soort symbool, een
middelpunt van nationale verwachtingen. Toen
nu tengevolge van de nieuwe eischen des tijds de
regeering krachtiger ingreep in tal van aangelegenheden en dit o.a. voor de bevolking meebracht zwaarder lasten in den vorm van heerendiensten en belastingen, vond de ontevredenheid
met ons bestuur nieuw voedsel en sloeg de lang
snieulende ontevredenheid uit tot een oplaaiing
van „nationale" hartstochten. Dit gaf aanleiding
tot ernstige rustverstoringen, die o.a. leidden
tot den betreurenswaardigen moord op den
controleur W. C. Muller.
Hoewel door het krachtig ingrijpen der regeering verdere excessen voorkomen zijn, en ook
de zending door haar werk de verspreiding van
onrust heeft weten te keeren, is daarmede de
beweging nog niet uitgeroeid. Allerlei teekenen
wijzen er op, dat ze zich over steeds grooter
oppervlakte tot zelfs in de Karolanden verbreidt,
doch niet openlijk optreedt. Men zie in deze
oogenschijnlijk dwaze beweging den dieperen
grond niet voorbij. Deze is een ontevredenheid
over daden en maatregelen, die het yolk in zijn
nationale gevoelens en idealen hebben gekrenkt.
PARIAMAN. Onderafdeeling der afdeeling
Batipoeh en Pariaman, residentie Sumatra's Westkust, grenzende ten W. aan den Indischen Oceaan.
Het ressort bestaat in het W. uit laag land aan
zee, en O.lijk uit de uitloopers van den Barisan
en van de niet werkzarae vulkanen Tandikat en
Manindjau. Van groote beteekenis is geweest
de aanleg van een zijlijn van het WestSumatra-spoorwegnet door de onderafdeeling.
Deze zijlijn vangt aan bij Loeboek Aloeng, loopt
vandaar naar Pariaman, en is doorgetrokken tot
Soengai Limau in de XII Koto (13 1/2 K.M. ten N.
van Pariaman).
De bloei van dit land is vooral te danker aan
de klappercultuur. Da productie van copra
neemt steeds toe, vooral het landschap XII
KOt6 is letterlijk vol geplant met kiapperboomen.
De copra geeft welvaart en eigen kracht aan dit
door goede wegen doorsneden ressort, een Inlandsch centrum van groote belangrijkheid.
De onderafd eeling Pariaman. is verdeeld in
drie districten : XII Koto, Pariaman en Oelakan.
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De hoofdplaats Pariaman, standplaats van den
controleur, ligt aan zee. Zij is omringd door verscheidene dorpen, die met haar een geheel uitmaken en maakt met haar goede wegen, haar
belangrijke markt en Chineesche wijk en het
nette haventje een goeden indruk. Er zijn slechts
zeer enkele Eur. en 500 Vr. Oosterl.
PARIANGAN. District der onderafdeeling
Fort van der Capellen (residentie Sumatra's
Westkust). De uit een geschiedkundig oogpunt
belangrijkste landstreek in dat district is de dubbel-nagari Pariangan—Padang Pandjang, gelegen op de Z.lijke helling van den Marapi, aan
den weg van de spoorhalte Koeboe Karambil
naar Fort van der Capellen, ruim 13 K.M. ten W.
van laatstgenoemde plaats, Pariangan, de voornaamste der twee nagri's, wordt beschouwd als
de oudste vaste nederzetting der Minangkabauers, hoogstwaarschijnlijk niet ten onrechte.
PARIGI. Onderafdeeling der afdeeling MiddenCelebes, zich uitstrekkende langs den W. oever
der Tominibocht; bestaat uit de zelfbesturende
landschappen Parigi en Mooetong, waarvan
de verhouding tot het Gouv. is geregeld op den
voet der korte verklaring; zie op hun namen.
PARIGI. Zelfbesturend landschap, behoorende
tot de gelijknamige onderafdeeling, gelegen aan
de Tominibocht tusschen Ampibabo en Saoesoe.
De bevolking bedraagt 8000 zielen. De voornaamste plaatsen zijn Parigi (in 1915 4- 1200 zielen),
standplaats van den onderafdeelingschef, wear
eene kolonie is van wegens niet onder de bepalingen
der strafwet vallende adatovertredingen uit hun
land verbannen Balineezen, die daar met groot
succes de padicultuur beoefenen, verder het nabij
gelegen Parigi'mpoe, Pelawa en Toboli. De voortbrengselen van het landschap zijn rijst, mais,
boschproducten, paarden en buffels; de handel
geschiedt hoofdzakelijk met Boegineezen en Chineezen, die van Makasser en Gorontalo uit een
belangrijken handel in de TominibOcht drijven.
PARIGI (BOCHT VAN) of DIRK DE VRIES
BAAL het Westelijke gedeelte van de Panandjoengbaai, aan de Zuidkust van de residentie
Preanger regentschappen, welke baai door het
schiereiland Panandjoeng (zie aldaar) in twee deelen gesplitst wordt.
PARIGI'SCH. Zie TORADJA'SCHE TALEN.
PARKIET. Zie PAPEGAAI.

PARRA (PETRUS ALBERTUS VAN DER).
Geb. to Colombo (Ceylon) in 1714, bekleedde
een aantal betrekkingen in dienst der Comp.
In 1728 als soldaat „van de penne" in Comp.
dienst getreden, klom hij op tot assistent
(1731), boekhouder (1732), onderkoopman, te vens collationist en boekhouder ter generale
secretarie te Batavia (1736), koopman en geheimschrijver (1739), tweede secretaris van de
Hooge regeering (1741), eerste secretaris (1747)
en in hetzelfde jaar Raad extraordinair, daarna
Raad ordinair (1751), en president van het
college van heemraden (1752). In 1753 ward
hij gedesigneerd tot commissaris van Bantam ;
iu 1755 benoemd tot eersten raad 1761 tot
Gouv. -Gen. aangesteld. Hij was een prachtlievend regent, vriend van officieel vertoon.
Hij overleed in 1775 to Weltevreden.
Tijdens zijn bestuur word Siak veroverd en
werden contracten geslo ten met Bima, Soembawa, Dompo, Tambora, Sanggar en Papekat.
zijn regeering was inzonderheid van beteekenis

406 PARRA (PETRUS ALBERTUS VAN DER)—PARTICULIERE LANDERIJEN.
voor de uitbreiding van het Nederlandsche gezag
op Ceylon, waar de Comp. groote voordeelen
uit den kaneelhandel trok.
PARTICULIERE LANDERIJEN. Aldus worden de soms zeer uitgestrekte landen genoemd,
welke door de Compagnie en de haar opvolgende
besturen aan private personen vervreemd zijn;
aan dezen zijn belangrijke rechten tegenover de
op die landen gevestigde opgezetenen toegeken d.
Gewoonlijk wordt, wat Java betreft, onderscheid
gemaakt tusschen de particuliere landerijen bewesten de rivier de Tji Manoek en die beoosten
de Tji Manoek, omdat de eerstgenoemden Binds
1836 aan een bijzonder reglement zijn onderworpen, dat voor de anderen niet geldt.
Terwijl voor een historisch overzicht verwezen
wordt naar het art. in de groote En cycl. van
N. I. volgen hier de voornaamste bepalingen
van het nieuwe reglernent, afgekondigd bij Ind.
Stb. 1912 no. 422, gew. bij Ind. Stb. 1914 no.
385 en 1917 no. 497 artt. 6 en 7. De grondbeginselen van het oude Reglement, dat sedert
1836 van kracht is geweest, bleven daarbij
weliswaar gehandhaafd, doch de rechten en
verplichtingen van landeigenaar en opgezetenen
werden scherper omlijnd, de waarborgen tegen
misbruiken voor beide partijen vermeerderd.
Allereerst vinden we nu eene omschrijving
van het begrip opgezetenen, waaronder het Reglement verstaat inlanders en met hen gelijkgestelden, die op het landgoed hun hoofdverblijf
of, bij gebreke van dien, hun werkelijk verblijf
gevestigd hebben, met uitzondering van twee
rubrieken, welke niettemin recht op verblijf aldaar hebben, t. w. 1°. van bezoldigde Gouvernements-, gewestelijke of gemeenteambtenaren en
beambten met hunne gezinnen en 2°. van hen
die, van elders afkomstig, voor bepaalden tijd
hun arbeid of diensten aan het landgoed verbonden hebbende, zich aldaar bevinden. Aan zijn
eigendomsrecht vermag de landheer de bevoegdheid niet te ontleenen hen of eenig
opgezetene van zijn goed te verwijderen, anders
dan in de gevallen bij het Reglement bepaald.
Behalve voor niet geregeld bebouwde droge
gronden (hoema's), welke na den oogst weder
woeste grond zijn, meet voor het ontginnen
en het in gebruik nemen van gronden, waarover
de eigenaar de vrije beschikking heeft, wederom schriftelijke vergunning worden verleend,
alle voorwaarden voor de ontginning en aanleg inhoudende. Uitdrukkelijk is verklaard,
dat het erfpachtsrecht behalve vervreemd ook
bezwaard (djoeal akad, djoeal gade) mag worden,
en is aan een en ander de voorwaarde verbonden,
dat daarvan door of namens beide partijen aan
den landeigenaar binnen eene maand wordt kennisgegeven. Voorts is nu uitgemaakt, dat Europeanen en m. h. g. g. niet, Vreemde Oosterlingen
daarentegen wel het erfpachtsrecht kunnen verwerven. Wederom is er eene rechterlijke beslissing voorgeschreven om het erfpachtsrecht vervallen te doen verklaren, bij wanbetaling van
een deel der opbrengst of wanpraestatie van verplichte diensten is dit uitgesloten. Naast de
joelce en het contingent, waarvan de heffing berust
resp. op het verkregen tevelde staande product en
op schatting tijdens het rijpen van het gewas van
het te verkrijgen product, de turn- en de grondhuur,
is thans nog eene andere wijze van de heffing
van padi of veldgewassen wottelijk geoorloofd,

bekend order den naam van padjeg, evenals
het contingent steunende op vrijwillige overeenkomst met den planter, welke heffing wordt berekend voor een tijdvak van vijf tot tier jaren
naar de normale opbrengst van het veld, terwijl
als nieuwe heffing voorts is opgenomen die van
de vischteeli op ender water gezette bouwgronden en in vischvijvers. Kan de heffing van contingent on padjeg bij misoogst buiten de schuld
van den rechthebbende worden vervangen door
heffing van het Ihs deel van de bij den oogst vastgestelde opbrengst (tjoeke), bij algeheele mislukking van den oogst is in het geheel geen
heffing toegelaten. De heffingen in natura aan
tuinhuur en van de vischteelt mogen weder niet
'neer bedragen dan het 1/5 deel van de opbrengst.
De heffingen van gewassen en vruchtboomen
kunnen bij underling overleg ook worden opgebracht in geld of in zekere hoeveelheid bereid
product. Ingeval van wanbetaling van eenige
heffing wordt verwezen naar den gewonen weg
van rechten (art. 95 j°. 87 R. 0.), met vereenvoudiging van de wijze van executie. De diensten,
waartoe de opgezetene jegens den eigenaar verplicht is, zijn geen andere dan die, welke zijn geregeld in het Reglement van 1836, n .1. het
presteeren van heerendiensten tegen behoorlijke
voeding voor bepaalde soorten van arbeid, ten
hoogste 1 dag per week, to vorderen van mannelijke opgezetenen tusschen 16 en 50 j. De afkoopbaarheid hiervan, mede in stand gehouden,
is nu verplichtend gesteld, doch de vaststelling
van de afkoopsom voor het geheele jaar geschiedt
buiten de opgezetenen em. Van de verplichting tot aanstelling van bezoldigde dorpshoofden kan de Gouv.-Gen. ontheffing verleenen
ten aanzien van die gedeelten van particuliere
landerijen, welke gelegen zijn binnen de grenzen
van groote steden of daaraan onmiddellijk aansluiten, van die bevoegdheid is gebruik gemaakt
ten behoove van Batavia en Mr. Cornelis, alwaar
door het Gouvernement bezoldigde wijkmeesters,
schrijvers en boodschappers zijn aangesbeld.
Beoosten de Tji Manoek worden ook in de residention Pekalongan, Semarang, Soerabaja en
Pasoeroean particuliere landerijen aangetroffen,
die echter veel minder uitgest • rekt zijn dan de
eerstgenoerade, en waarover zie Van Dissel in
T. N.-I. Maatsch. v. landb. en nijv. 1878
Hoezeer er naar gestreefd is de opgezetenen
to beschermen tegen willekeur van de zijde van
den landheer, zoo blijven de toestanden op do
particuliere landerijen op Java in hun wezen
vicious, voornam,elijk daar waar de Vreemde
Oosterling als landheer optreedt. Intusschen
zijn sinds 1909 particulieren uit den vreemde
met uitgebreide kapitalen in sornmige van
doze landen betrokken geworden, hetgeen ongetwijfeld strekt tot bevordering van de ontwikkeling van ens koloniaal bezit, maar tevens
de mogelijkheid opent voor moeilijkheden van
politieken aard. Engelsch kapitaal maakte zich
meester van de landen Nanggoeng en Djasinga,
alsm.ede van de uitgestrekte Pamanoekan- on
Tjiasemlanden; Fransch kapitaal van het land
Tjibodas.
Behalve middels vrijwilligen verkoop is het
thans ook mogelijk particuliere landerijen op
Java tot het Landsdomein terug to brengen door
een voor dit duel ontworpen nieuwen worm, van
onteigening (Ind. Stb. 1911 no. 38), een uiter-
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aard practisch middel tevens om verkoop van
lander ij en aan vreemdelingen te voorkomen. Het
K. B., waarbij de wijze waarop zulks moet gesehieden, is geregeld, vindt men in Ind. Stb. 1912
no. 480 j°. 1917 no. 635. Voorts is bepaald dat,
ingeval op deze wijze slechts een gedeelte van een
particulier land tot het Landsdomein wordt teruggebracht, mede ten aanzien van het overige
gedeelte de rechten en verplichtingen van den
eigenaar met betrekking tot het vorderen van
diensten van de opgezetenen en het aanstellen
van hoofden vervallen. Voor de algeheele terugbrenging van de particuliere landerijen tot het
domein zal ± 400 millioen gulden noodig zijn.
Ulto. 1915 waren er op Java 582 particuliere
landerijen groot 1.344.853 bouws met 1.832.776
opgezetenen, waarvan 171 toebehoorende aan
naamlooze vennootschappen (ook vele Chineezen brachten hunne landen in naaral. venn.
in) groot 984.192 bouws met 1.129.797 opgezetenen; 68 aan Europeanen groot 136.016 bouws
met 248.018 opgezetenen; 189 aan Chineezen
groot 210.563 bouws met 405.802 opgezetenen,
en 154 aan andere Vreemde Oosterlingen of inlanders groot 14.082 bouws met 49.159 opgezetenen.
In de Buitenbezittingen komt een worm van
grondbezit voor, die gelijkenis vertoont met de
particuliere landerijen op Java. Men vindt die
blijkens den Reg. Alm. vrij veel in de residenties
Sumatra's Westkust en Benkoelen, het gouv.
Celebes en Ond. en de residentie Menado ; de
meeste dezer ondernenaingen zijn van geringe
uitgestrektheid. Eigenaren zijn zoowel Europeanen als Chineezen en inlanders.
PASAGI of PESAGI. Onwerkzame, 2231 M.
hooge vulkaankegel ten 0. van de Ranau in
de residentie Benkoelen, die met den Koekoesan
en over een ruim 1200 M. hooge waterscheiding
(grens Benkoelen en Palembang) met den Gigoek
verbonden is.
PASAH. Zie FASCH.
PASAN - RATAHAN - PONOSAKAN. Vroeger uit
drie districten bestaan hebbend district der
onderafdeeling Tondano, afdeeling Menado der
gelijknamige residentie, onder een lste districtshoofd met den titel van majoor. Het is het
grootste, doch minst bevolkte district van de
onderafdeeling Tondano en zeer bergachtig. De
bevolking van het vroegere district Ponosakan
is afkomstig uit Bolaang Mongondou. Zij is
flink gebouwd, goedig en ijverig. Het district
telt ongeveer 6000 zielen.
PASANGGRAHAN.
Gebouw, bestemd tot
tijdelijk verblijf voor personen in 's lands dienst,
die zich op rein bevinden. Ook door particuliere
reizigers kan daarvan gebruik worden gemaakt.
PASAR (MAL., LAAG-JAV.,SOEND. ),peken, (nooGJAv.). [Zie ook PAKAN]. Door sommigen misschien ten onrechte, zie Veth, Uit Oost en West,
b1.363—afgeleid van het Perzische b a z a r; door
Nederlanders gewoonlijk passe r, soms wel
p a s s a r, geschreven en uitgesproken. Markt,
marktplaats, marktdag.
Met den naam pasar wordt op Java ook
een week van 5 dagen (legi, paing, pon, wage,
kliwon) aangeduid, aldus genoemd naar de 5
roarkten ,die op 5 verschillende plaatsen in de
buurt dagelijks bij beurten gehouden worden.
In Benkoelen wordt een dorp of wijk, waar de
winkels zijn, markt gehouden wordt en de
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vreemdelingen vertoeven, pasar genoemd; zulke
pasars staan direct onder het Europeesch bestuur. In Palembang noemt men pasars o. a. de
plaatsen waar vreemdelingen, die zich in de
binnenlanden vestigen, zich zooveel mogelijk
behooren te verzamelen ; zij zijn meest in de
oniriddellijke nabijheid der (Europeesche) etablissementen gevestigd.
Pasar malOm (vulgo : pasar g61ap) is een bekend Javaansch feest, dat een week duurt, met
de gar6b6g poeitai, samenvalt en in a,lle grootere plaatsen gevierd wordt en wel 's avonds
(vandaar de naam).
PASAR GEDE of KOTTA GgDE. Zie aid.
PASL. Verzamelnaam voor de Oostelijke
landschappen der afdeeling Noordkust van' Atjeh,
waarover in de naiddeleeuwen het rijk van dien
naam zich uitstrekte.
Voor Pase's verleden zie BLANG M. A.7111
het daar medegedeelde kan thans nog de merkwaardige vondst worden toegevoegd van het in
Minje Toedjoh gelegen graf eener in 1389 overleden vorstin, wier grafsteenen zoowel van Arabisch als van een verloopen Oud-Javaansch
schrift zijn voorzien. Zie Oudh. Versl. 1915, 3, p.
127-130.
PASEK (fasik, ARAB.) is iemand, die volgens de
Mohammedaansche wet niet van onberispelijken
levenswandelis,doordathij zich, bijv.,voortdurend
aan kleine zonden en wetsovertredingen schuldig
maakt, of kettersche opvattip gen. huldigt. Zulk
een persoon mag volgens de Moslimsche wet
niet als een betrouwbaar getuige in rechto
beschouwd worden en kan, bijv., ook niet geldig
als naaste manlijke bloedverwant (wall) optreden
tot het uithuwelijken zijner vrouwelijke bloedverwanten (vgl. ISLAM, III, c). Iemand, die daarentegen n.aar wettelijken maatstaf van or berispo
lijken levenswandel is, wordt ' adl genoemd.
PASEMAH (of PASOEMAH, ten rechte BESEMAH - ) LANDEN. Landbeschrijving.
Onderafdeeling van de afdeeling Palembangsche
Bovenlanden, een oppervlakte beslaande van
1910 K.M2., met een zielental van ongeveer
38.000 (ult° 1915); hoofdplaats Pagar Alam
(zie aldaar), de zetel van een controleur. Zij bestaat uit het grootste deel van de vroeger onafhankelijke Paseraahlanden, en omvat het gelijknamige district, dat verdeeld is in de onderdistricten a. Pager Alam en b. Bandar. De
Pasemahlanden vormen in den Boekit Barisan
een plateau van gemiddeld 500 tot 1000 M.
hoogte, dat in het N. wordt afgesloten door
het Goemaigebergte (zie Semendo), in het Z. door
den G. Patah (2817 M.) en G. Bepagoet (2732
M.), terwijl in het 0. de G. Loemoet (2056
M.) en de G. Soemoer (1403 M.) het scheiden van
de Semendo-landen (zie StMtNDO); in het W.
verheft de alles beheerschende G. Dempo zich tot
3046 M. Dit uitgestrekt plateau, dat ongeveer
50 K.M. lang en op het smalste gedeelte nog 10
K.M. breed is, maakt met de grootsche bergketenen en de hoog daaruit oprijzende vulkanen
een overweldigenden indruk. De helling van het
plateau naar het N.W. daalt geleidelijk van 800
tot 200 M.
Bevolkin g. De Pasemahers, die tot het
Maleische ras behooren, hebben in hooge mate
den Javaanschen invloed ondergaan ; zij beweren
zelfs van Modiopahit afkornstig to zijn. De Pasemaher is van middelbare grootte, en van stevigen
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lichaamsbouw. Als kenmerkende eigenschappen
worden genoemd : zucht naar vrijheid en onafhankelijkheid, mededeelzaamheid, zorgeloosheid, een zeer flegmatiek en passief karakter;
de Pasemahers zijn verder arglistig en achterdochtig, wraakzuchtig, leugenachtig en diefachtig. Zij zijn nog grootendeels Heidenen; zij vereeren goden en geesten en laten ook de zielen der
voorouders in die vereering deelen. Afgodsbeelden ontbreken.
De taal is het Besemahsch dialect van het zoogenaamde Midden-Maleisch, dat naast een groot
aantal oorspronkelijke woorden Maleische, Redjangsche en Javaansche bestanddeelen bevat.
Hun instellingen komen in vele opzichten overeen met die van de overige bewoners der
binnenlanden van Palembang.
Econoniische toestand. Zoowel het eigenlijk plateau als de dalen der rivieren zijn zeer
vruchtbaar, terwijlde waterrijkdom mede helpt om
dit gebied buitengewoon geschikt to waken voor
den aanleg van sawahs. Bovendien zijn de berghellingen (met name die van den Derapo) zeer geschikt voor Europeesche cultures (koffie en thee).
Reeds zijn een viertal Europeesche koffieondernemingen in exploitatie, terwijl in de laatste
jaren meerdere perceelen in erfpacht werden uitgegeven. Verder worden er met succes geteeld:
tabak, aardappelen en karet (ficus).
Men vindt op dit hoofdplateaueen onafzienbare
alang-alangvlakte, waar het vee weidt ; de veestapel bestond ult° 1912 uit ruim. 5000 runderen, bijna 7000 buffels, ruirn. 4000 geiten en
eenige schapen, varkens en paarden.
De binnenlandsche halide' is levendig; de
nog gebrekkige verkeerswegen, waarin echter
steeds weer verbetering wordt gebracht, zijn een
ongunstige omstandigheid voor de economische
ontwikkeling van de Pasemahlanden. Bij het ontwerpen van de Zuid-Sumatra-spoorwegplannen
heeft men ook rekening gehouden met deze
streken ; van': uit Moeara Enim zal de spoorweglija worden verlengd, eenige K.M. bezuiden Lahat, tot Tebat Sebentoer, aan den voet der
Pasemah-hoogvlakte gelegen, terwijl van Tandjoeng Raja uit mettertijd in Z.- 0.-lijke richting
naar Pager Alam een zijlijn van de hoofdlijn
Palembang—Benkoelen zal worden aangelegd.
G e s c h i e d e n i s. Zie de groote En eye'. van
Ned. Indic.
PASIR. Voormelig zelfbesturend landschap,
oravattende het strooragebied van de gelijknamige rivier met omgeving. In 1908 werd het
landschap op verzoek van den sultan bij het
rechtstreeks bestuurd gouvernementsgebied ingelijfd. Het vormt thans eene onderafdeeling der
afdeeling Zuid-Oostkust van Borneo der residentie Z en O. Afd. van Borneo.
De W. helft van Pasir is bergachtig on wordt
van het Z. naar het N. doorstroomd door de
Kendilo; het O. gedeelte is vlak. De eigenlijke
Pasireezen zijn Maleiers; Orang badjo worden
aan de kust gevonden, terwijl Boegineezen in de
hoofdplaats en op verschillende plaatsen langs
de rivier wonen.
PASIR (RIVIER). Rivier aan Borneo's Z.O.
Zie vorig artikel.
PASIR - PASIR(IKAN)(m AL.). Zie ZEEBAARS.
PASIR PENGARAJAN. Hoofd plaats der onderafd. Rokan, afd. Bengkalis, gouv. Oostkust
van Sumatra.

PASISIRAN, of strandprovincies, naam van
dat deel der Javasche buitenprovincien van het
rijk Mataram (de tegenwoordige Vorstenlanden),
hetwelk aan de Jaya-zee gelegen was (Peraalang,
Demak, Pati, Toeban, Soerabaja).
PASOEMAH. Zie PAStMAH.
L a n d b e s c h r ij v i n g.
PASOEROEAN.
Een der residenties van Oost-Java, sinds 1
Januari 1901 bestaande uit de toenmalige residenties Pasoeroean en Probolinggo (Ind. Stb.
1900 no. 334). Zij wordt ten N. door de straat
van Madoera en ten Z. door den Indischen
Oceaan bespoeld, ten O. begrensd door het gewest Besoeki en ten W. door de residenties
Kediri on Soerabaja. De oppervlakte van dit
gewest bedraagt 8767 K.M 2.; ultimo 1905 telde
de bevolking ruim 2 millioen zielen of 231 per
K.M2 . Hot aantal Europeanen bedroeg 5400, dat
der Chineezen 13200, dat der Arabieren ruim
1900, ter -wig er nog 85 andere Vreenade Oosterlingen woonden.
Het gewest is voor een groot deel bergachtig;
langs de Noordkust heeft men een vlakke strook,
de vlakten van Pasoeroean on Probolinggo
geheeten, zich uitstrekkende van de West- tot
de Oostgrens van het gewest en bestaande uit
kwartaire afzettingen, on langs de kust, waar men
vele vischvijvers vindt, uit een smalle strook alluviaal zand on zeeklei, blauwgrijs van kleur. Verder ligt in dit gewest nog de vlakte van Malang
met eon geringe helling van Noord. naar Zuid,
waarin men vindt: de afdeelingshoofdplaats
Malang op 445 M. on de districtshoofdplaatsen
Singasari op 480 M., Kepandjen op 335 M.,
Toeren op 340 M. en Boeloe lawang op 396. M.
boven zee. In het laagste Zuidwestelijk duel van
de vlakte, nabij Soemberpoetjoeng, (295 M.)
heeft de Brantas-rivier zich eene bedding van 100
M. diep gegraven in het vulkanisch raateriaal,
waarmedo de geheele vlakte van Malang is
bedekt. In de afdeeling Loemadjang ligt de
vlakte van Loemadjang, bestaande uit den bijna
horizontaal loopenden Zuidoostelijken voet van
den Senieroe on dien van den Lamongan. Behalve de bovengenoemde grootere vlakten heeft
men langs het Zuiderstrand van de afdeeling
Malang nog enkele kleine zandvlakten. Overigens is het gewest geheel bergachtig: de
Penanggoengan 1649 M, het Ardjoenaegebergte
met de toppen Widadaren (3333 M.), Walirang
(3150 M.) on Kerabar (3030 M.), de Andjasnaraketen, de Keloet (1731 M.), on de Kawi,
hoogste top de G. Boetak, 2859 M. boven zee.
In het midden van het gewest liggen het Tenggorgebergte on de Seraeroe; zie op die namen
en AJEG-AJ1G.
De voornaamste rivier van dit gewest is do
Kali Brantas (zie JAVA); voorts de Kodoenglarangan of rivier' van Bangil, de kali Welang
of kali Kraton, welke de sawah's van de sulkerfabriek Alkmaar doorstroomt, aldaar den schoonen, 27 M. hoogen waterval Baoeng vormt en
ten N. van de districtshoofdplaats Kraton in
zee valt ; de Kali Gembong of rivier van Pasoeroean, welke door de hoofdplaats stroomt; de
kali Oemboelan, lager kali Kepandjen on van
de districtshoofdplaats RedjasA, tot de monding
kali Redjash geheeten (zij wordt gevoed door de
bekende bron Oemboelan met eon capaciteit van
4-6 M3 in de seconde); de Pandan laras,
walker water, in verscheidene waterleidingen
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verdeeld, bij Kraksaan de zee bereikt ; de Tjangkahan, die van den top Soong (Jang-gebergte)
komende, door eon ravijn van 1500 M. diep
stroomt en nabij Djaboeng in zee valt; eindelijk
de kali Mantikan, die bij de desa van dien naam
niet vervan de Besoekische grens, de zee bereikt.
Tot het stroomgebied van de Zuidkust behooren
in de afdeeling Malang slechts kleine rivieren,
maar in de afdeeling Loemadjang komon grootore rivieren van het stroomgebied van den Indischen Oceaan voor, o. a. de Bosoek-semoet, de
Moedjoer on de Resoek-Sat, ale op den SOrneroe
ontspringende,de kaliBend Ajoed a , eene belangrijke
rivier met de zijtakken Grobogan en Madja of
BetatA,, walk laatste door de hoofdplaats Loemadjang stroomt, on de Djatiritth, grensrivier
met BOsoeki.
Door middel van talrijke bevloeiingswerken,
waarvan wij alleen de uitgebreide Pekalenwerken in de afdeeling Kraksaan en de Patagoehanwerken in de afdeeling Bangil noel:nen, wordt
het water der bergstroomen voor den natten
rijstbouw en voor do suikerrietcultuur benut.
Rondom den Lamongan ligt in een wijden kring
een gordel van bergmeren ; de voornaamste zijn
Ranoo Klakah, R. Pakis, R. Bedali op de Westelijke, R. Agoeng, R. SOgaran op de Oostelijke, R.
Lading on R. Logoeng op de Zuidelijke belling
van den vulkaan. Het zijn oude eruptiepunten
of kraters met water gevuld. De R. Klakah, het
raeest bekende, is 34 M., de R. Pakis zelfs 95 M.
diep. De meren van Klakah, Pakis on Bedali
zijn om hunne schoonheid bekend.
Aan nuttige mineralen schijnt de residentie
Pasoeroean arm. Vornielding verdient als product van uitvoer alleen de zwavel, die verkregen wordt nit den krater van den Walirang. Dit naineraal wordt door de zwavelwinners
afgevoerd naar de districtshoofdplaatsen Pan dakan of Porong on daar voor ongeveer / 3 per
pikoel aan Chineezen verkocht.
Pasoeroean is een der vruchtbaarste en welvarendste gewesten op Java. De rijstcultuur
staat er op een hoogen trap; de gemiddelde opbrengst per baiaoe is er hooger dan ineenigander
gewest van Java. De Gouvernements-koffiecultuur heeft op Java het naeest in dit gewest gebloeid, met name in de afdeeling Malang. Men
heeft in dit gewest talrijke erfpacht ondernerain gen, waarop ook nog koffie, doch overigens
veel paper, cacao, kin a, rubber, kapok, suikerriet
en enkele andere gewassen geteeld worden ;
totaal 332, waarvan in de afd. Malang 198,
afd. Loemadjang 113. Behalve de bovengenoemde landbouwondernemin gen, heeft men
in dit geweest 29 suikerfabrieken, waarvan eon,
Kedawoen g, gedreven wordt op het eenige particuHere land dat in dit gewest voorkomt en ook
Kedawoeng heat. De grootste suikerondernerain g, niet alleen van Pasoeroean naar ook van
geheel Java, is Djatiroto in de afdeeling Loemadjang, toebehoorende aan. de Handelsvereeniging Amsterdam. Hier wordt voor verreweg het
grootste gedeelte geplant op erfpachtsgronden.
In tegenstelling met de tabakscultuur in het
Besoekische plant in dit gewe'st de inlander zelf
op eigen grond en 'evert het product aan de onderneming; daze verstrekt alleen het zaad.
Be v o 1 k i n g. Doze bestaat uit Javanen on
Madoereezen; in de voormalige residentie Pasoeroean is zij voor 2/3 Javaansch on in het voor-
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malige Probolinggo voor 4/5 Madoereesch, behalve
die van de afdeeling Loemadjang, die weder
overheerschend Javaansch is. De Inlandsche
ambtenaren zijn echter bijna alien van Javaanscho afkomst. De Madoereesche bevolking is
over het algercteen arbeidzamer on meer tuk op
winst of hoog arbeidsloon dan de Javaansche;
zij is spaarzamer on konat dan ook eerder tot
weistand. Ten gevolge van de hartstochtelijke
geaardheid der Madoereezen komen doodslag en
verwonding veel onder hen voor; sluipmoorden
daarentegen zelden. In de afdeeling Pasoeroean
wonen in 39 hoog gelegen desa's, in het TenggOrgebergte, de Tenggereezen (zie op dat woord),
die ook in eenige desa's van de afdeeling Probolinggo voorkornen.
De voornaamste middelen van bestaan van
de bevolking zijn de rijstbouw, die op den
vruchtbaren, grootendeels vulkanischen bodem
van dit gewest zeer goad slaagt, de teelt van verschillende eenjarige (handels- on voedings-) gewassen, de arbeid op landbouwonderneiningen on
op de hoofdplaatsen, ook handwerksnijverheid.
Verder de zeevisscherij, die hoofdzakelijk aan de
Noordkust beoefend wordt, on siechts bij nitaan de Zuidkust. Eveneens van bezo
lang is de teelt van zoutwatervisch in speciaal
daarvoor nabij het strand aangelegde vijvers
(tambaks); daze besloegen in 1903 een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 6000 bouws,
waarin vooral de „bandeng" wordt gekweekt.
Voorts is de veestapel niet'3nbelangrijk; in 1906
telde het hoornvee (runderen en buffels) mina
460.000 dieren on was de sterkte van den paardenstapel bijna 53.000 stuks.
De middelen van- verkeer zijn de staatsspoorweg van Soerabaja over Bangil, Pasoeroean,
Probolinggo on Klakah naar Banjoewangi, met
zijtakken van Bangil over Malang naar Blitar en Kediri, on van Klakah over Loemadjang
naar Pasirian. Verder heeft men particuliere
stoorntramwegen: van Pasoeroean over Kedjajan
naar Poerwosari on de halte Sengon met een
zijtak van K. edjajan naar Bekasi-oost; van Malang Noordoostwaarts via Mendit naar Toem.pang, Noordwestwaarts over Pendem, Karangploso on Sin gosari terug naar Malang on vandaar Zuidwaarts over Boeloelawang naar Gondanglegi, met zijtakken vandaar Westwaarts
naar Kepandjen on Oostwaarts naar Dampit,
eindelijk van Probolinggo over Kraksaan naar
Paiton. Behalve daze ijzeren wegen heeft men
den grooten postweg langs de Noordkust met
uitstekende, breede zijwegen van Pasoeroean
naar Malang en van Probolinggo naar Loemadjang. Overigens zijn aile belangrijke plaatsen
door breede, good onderhouden grind wegen
onderling verbonden.
De residentie Pasoeroean is belangrijk wegens
de Hindoe-oudheden, die men er vindt. Zie
hiervoor het artikel OUDHEDEN.
Voor Geschiedenis zie de groote Encycl.
van N. I. en het art. JAVA. G es c h i e d enis
in daze beknopte Encyel.
Be s t u u r. Administratief is het gewest
verdeeld in 6 afdeelingen : Pasoeroean, Bangil,
Malang, Probolinggo, Kraksaan on Loemadjang, waarvan de eerste drie tevens regentschappen vormen ; het vierde regentschap van
het gewest is Probolinggo, dat de laatstgenoem.de
drie afdeelingen bevat.
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PASOEROEAN. Afdeeling en regentschap der
gelijknamige residentie, van welke zij een der
vier Noordelijke afdeelingen uitmaakt, groot
863 K. M2. De afdeeling telt 2 controle-afdeelingen en 5 districten, met name : Pasoeroean met
de districten Pasoeroean, Wangkal (hoofdpl.
Kedjajan), Kebontjandi (hoofdpl. Gondang
Wetan) en Grati (hoofdpl. Grati Toenon) en
Tenger met het district Tong& (hoofdpl.
Poespo). De hoofdplaats der afdeeling is Pasoeroean (zie ald.).
PASOEROEAN (in het Hoog-Javaansch Pasedahan) en door de Javanen veelal Gembong genoemd, de hoofdplaats van het gewest,
het regentschap, de afdeeling en het district van
dien naam, ligt aan Straat Madoera en heeft
eene veilige reede. Reeds in het begin der 16e
eeuw bestond de stad; twee eeuwen later was zij
de hoofdplaats van het rijk van Soerapati. Voor
een 30ta1 jaren nog de vierde in rang onder de
handelsstedenvan Java, is zij sedert het in exploitatie komen van de staatsspoorlijn Soerabaja —
Malang, wat het vertier betreft, zeer achteruit
gegaan; toch wordt nog veel koffie en suiker
(van dit laatste artikel per jaar 2 112 mill.
pikoel) van Pasoeroean verscheept. Op het eind
van 1882 bedroeg de bevolking 38.800 en op het
eind van 1905 slechts 28.500 zielen, waaronder
670 Europeanen, 2360 Chineezen, 200 Arabieren
en 60 andere Vreemde Oosterlingen.
Pasoeroean is overeenkornstig den landaard
der bevolking verdeeld in wijken. Vroeger zag
men in de hoofdstraat van de Europeesche wijk
tal van fraaie heerenhuizen ais villa's gebouwd ;
vele daarvan zijn thans vervallen ; zij zijn door
Chineezen opgekocht. De Chineesche wijk bestaat uit verscheidene straten met zeer fraaie
huizen, waarvan vele, en wel de aanzienlijkSte,
volgens Europeesch model zijn gebouwd. Om de
Europeesche en Chineesche wijken liggen de
kampongs der Javanen en Madoereezen. Pasoeroean heeft een fraai residentiehuis, eene nette
regentswoning, eene in 1857 vernieuwde Protestantsche en eene in 1895 voltooide Roomschkatholieke kerk, eene moskee, een fraai societeitsgebouw, enz. Vooral dient genoemd to worden het proefstation voor de suikercultuur met
in 1904 opgerichte gebouwen en uitgestrekte
proeftuinen. De stad wordt thans electrisch
verlicht. Bij Ind. Stb. 1918 n°. 320 is met ingang
van 1 Juli 1918 voor de hoofdplaats Pasoeroean
een gemeenteraad ingesteld. Een stoomtram
loopt van de hoofdplaats naar WaroengdAwa,
en van daar naar Bekasi Oost en naar Sengon..
PASSA AT. Zie KLIMAAT.
PASSAR, PASSER. Zie PASAR.
PASSENSTELSEL. On.der den term „Passenstelsel" wordt verstaan het controle-systeem,
uitgeoefend op in Nederlandsch-Indie reizende
en trekkende Inlanders en Vreemde Oosterlingen,
waarbij het voeren van een door de bevoegde
autoriteit afgegeven reispas voor hen een eerste
vereischte is. Dit stelsel was tot voor korten tijd
in tal van regelingen samengevat en leverde eene
groote belemmering op voor de bewegingsvrijheid
der betrokkenen ; in de laatste jaren zijn die
belemmeringen, grootendeels opgeheven. Het
reizen. van Inlanders en Vreemde Oosterlingen
op Java en Madoera en van die gebiedsdeelen
naar de Buitenbezittingen is aan geene beperking weer onderworpen. Voor de Buitenbezit-

tingen heeft men thans een (nog niet in werking getreden) „Reisregeling voor de Buitenbezittingen" (Ind. Stb. 1918 no. 694), waarbij
een herziening der betrekkelijke ordonnanties
in milden zin heeft plaats gehad.
PATA LIMA, PATA SIWA. Zie bij CERAM
en KAKI(H)AN-VERBOND, OELIASERS ;
en OELI-LIMA, OELI-SIWA.
PATAH SAMBILAN. Een 2591 M. hooge, niet
meer werkzame vulkaan op het punt, waar de
Padangsche Boven- en Benedenlanden en Djambi aan elkaar grenzen.
PATANI. Tidoreesch district beslaande het
Zuidoostelijk schiereiland van Halmahera, grenzende aan de districten Maba en Weda. Oorspronkelijk tien negoryen tellende, hebben deze
zich tot een enkele kampong, Gam Soengi, bij
de uiterste punt van het schiereiland op ongeveer 128° 43' O.L. vereenigd. De bevolking
spreekt een eigen dialect en houdt zich bezig
met landbouw, vischvangst, een weinig handel
met Gebe en het vervaardigen van mandjes
en hoeden van pandanbladeren en orchidee stengels.
PATAT (soEND.). Zie MARANTA.
PATERNOSTEREILANDEN, liggen met Poelau Tengah en de Postiljoneilanden (Poelau
Sabalana) tusschen Celebes en Soembawa en behooren tot de afdeeling Makasser van het golly.
Celebes en Onderh.
Het Z.W.-lijkste, kleinste plateau bevat de
kale Maria Reigersbergen- en Zandbuisbanken.
Op een N.O. daarvan gelegen, veel grooter
plateau, liggen de eigenlijke Paternostereilanden,
waarvan de meeste begroeid, doch slechts enkele
bewoond zijn door Boegineezen, die van vischvangst en klappercultuur leven en handeldrijven op Makasser. Het grootste, O.lijkste plateau
wordt ingenornen door de Postiljoneilanden,
waarvan alleen het O.lijke, zeer steil uit zee
oprijzende gedeelte bekend is. Op Sabalana, het
grootste eiland, vindt men een Europeeschen
opzichter van de klappercultuur, op het N.W.
daarvan gelegen Balobaloang woont het inlandsche hoofd, belast met het beheer der groep.
Ook in gedroogde visch en in schildpad wordt
levendige handel gedreven.
PATERNOSTEREILANDEN (KLEINE) of BALABALAGANEILANDEN. Een groep onbewoon de, veel door visschers bezochte, eilandjes en
riffen in het Z.lijk deel van Straat Makasser.
PATI. Afdeeling en regentschap der residentie
Semarang, metende 1430 K.M 2. met eene bevolking op ultimo 1915 van 478000 zielen, waaronder
540 Europeanen en 4400 Vreemde Oosterlingen,
waarvan het grootste deel Chineezen; verdeeld
in twee cons - role afdeelingen : Pati met de
districten Pati, Kajen. en Telagawoengoe, en
Djoeana met de districten Djoeana, Djakenan
en Tajoe.
Het land bestaat uit een alluviale vlakte,
die eene richting Zuidwest-Noordoost heeft, on
tegen de grens met Koedoes aan, on ook daarover, zeer laag en moerassig is; de aldus tot
beide afdeelingen behoorende Raw& gede, watert
of door de kali Djoew Ana,. De afdeeling is buiten
de Riwa Ode zeer vruchtbaar; men vindt in de
vlakten mooie rijstvelden en aan de kust
vischvij vers.
Er zijn 3 suikerfabrieken, 4 erfpachtsondernemingen, gedreven op 11 erfpachtsperceelen,
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waarop koffie,kapok,rubber, specerijen en inlandsche gewassen worden geteeld, en 3 houtvesterijen. Verder heeft men er twee vergunningen
tot het winnen van tras, in handen van de
Moeria Tras Exploitatie maatschappij to Amsterdam, welke onderneming geheel Java van
tras voorzag.
PATI. Hoofdplaats van gelijknamige afd.
regentschap, contr8leafd. en distr. van de res.
Semarang, aan den grooten postweg en aan de
stoomtramlijn Semarang—Las6ra.
Doordat de vroegere residentie Japara bij
Semarang is getrokken (zie aldaar), is de hoofdplaats Pati in beteekenis achteruitgegaan, ofschoon men er nog een drukken kleinhandel heeft.
Op ultimo 1915 bedroeg de bevolking ruim
18000 zielen, waarvan een 250 tal Europeanen,
ruim 2100 Chineezen, een 50 tal Arabieren en 30
andere Vreemde Oosterlingen.
PATIENTIE (STRAAT). Ruime, zeer diepe
straat tusschen de hooge Z.W.kust van Halmahera en het bergachtige eiland Batjan.
PATIH of pe'patih (op West-Java papatih),
naam van een Inl. ambtenaar op Java. Zie BESTUUR pag. 63. Dc rijksbestuurders in de
Vorstenlanden beeten pepatih dalem.
PATIMAH (AKAR, KEMBANG) (BATAV.
mAL.). Zie ANASTATICA.
PATIPI. Zie ONIN.
PATIRO. Rivier in Bone. Zie CELEBES, DE
ZIIIDARM.
PATJAR KOEKOE (JAV., SOEND.). Zie LAWSONIA.
PATJET. Naam op Java voor een Springbloedzuiger, Haemadipsa javanica, in het Maleisch Patjat. Gewone bloedzuigers worden in
het Maleisch en Javaanseh lintah genoemd.
De naam „Spring"-bloedzuiger is eigenlijk
minder juist; de dieren bewegen zich voort als
spanrupsen, met vrij groote snelheid, zij leven
in bosschen, laten zich op den voorbijganger
neervallen of hechten zich onmiddellijk aan zijn
huid of kleederen, als hij langs een tak strijkt.
PATJITAN. Afdeeling, regentschap en controle-afdeeling van de residentie Madioen, groot
1410 K.M. 2 . Geographisch behoort de afd. Patjitan meer bij de res. Soerakarta dan bij Madioen, omdat zij van de laatste gescheiden is
door eene reeks bergruggen, die de gemeenschap
met deze afdeeling zeer bemoeielijken, terwijl
de verbindingsweg met de res. Soerakarta
zooveel gemakkelijker en korter is. Men treft
in deze afd een aantal fraaie druipsteengrotten
aan, o. a. de „goewa, kaiak" in de desa Sondang
gelegen, niet ver van do Soerakartasche grens,
en O.lijk van de hoofdplaats de druipsteengrot
van Ngenibang voor de desa Toelakan.
Einde 1915 woonden er in de afdeeling
244.000 menschen, waarvan 40 Europeanen
en 270 Chineezen. De inlandsche bevolking van
de geheele afdeeling is goedaardig van natuur
en vertoont een geheel ander type dan die b.v.
van de Zuidelijk aan . haar grenzende afdeeling
Ponorogo. De criminaliteit is gering. Men
vindt in deze afd. slechts weinig Bosch, tengevolge der groote ontwouding in vroegeren
tijd. Het Zuidwestelijk deel van het regentschap is schaars bevolkt en onvruchtbaar;
de overige deelen zijn wat beter, ofschoon evenmin bevloeibaar als de overige gronden. De
beste bouwvelden (sawahs) zijn gelegen in de
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vlakten van Lorog of Ngadiradjii, en van Patjitan, Ardjitsari en Mangoenhardja, omdat zij dear
van levend water kunnen worden voorzien. Wegens de onbevloeibaarheid van de geheele afdeeling, op de genoemde 4 vlakten na, legt de
bevolking zich in het algemeen meer toe op hand.
werken als goud-, zilver- en ijzersmeden, timmeren, steen- en pottenbakken en weven, dan
op den landbouw. De kalklaag tusschen de breccien bij Tegalombo levert een buitengewoon
goede kalk.
PATJITAN. Hoofdplaats van afdeeling, regentschap en district van denzelfden naam in de
residentie Madioen. De bevolking telde in 1905
7000 zielen, waarvan 30 Europeanen en 250
Chineezen; sedert dat tijdstip is het zielental
belangrijk vooruitgegaan. Steil gebergte sluit aan
drie zijden de plaats in, die in de vlakte ligt,
bijzonder mooi tusschen rijstvelden en boschjes
ongeveer 314 K.M. van de zee at en aan de
rijkbelommerde wegen naar Solo en naar Ponorogo.
PATJOENG (soEND.). Zie PANGEI.
PATMA (MAL., SOEND.). Zie RAFFLESIA.
PATOEHA. Vulkanisch gebergte halfweg Bandoeng en de Zuidkust van Java. Het oudere
gedeelte heeft een ringwal van 3 1/2 K.M. doorsnede, waarbinnen aan de Zuid- en Westzijde
nog eenige fumarolen dampen. Dicht bij de
N.O. zijde liggen twee jongere kegels, n.l. de
Paseuneuan, met den krater Kawah Poetih,
en de Patoeha (of P. Kaler), een fraaie kegel
(2433 M. ), een weinig ten N. van den vorigen met
een diepen krater.
PATRIARCHAAT. Zie VADERRECHT.
PATRIJS. De Groote Soenda-eilanden zijn bewoond door ongeveer een lOtal soorten Patrijzen,
gebracht tot een 5 tal geslachten ; de tot eenzelfde
geslacht behoorenden bieden zeer geringe verschillen in kleur aan, die echter constant schijnen
voor ieder
PAUPERISME. Zie het artikel in de groote
Encycl. van Ned. Indie.
PAUW. Echte Pauwen, Merak (MAL, JAv.),
behoorende tot het geslacht Pavo zijn maar in twee
soorten bekend, van welke eene soort Pavo maims
in den 0. - I. Archipel slechts op Java gevonden
wordt. Andere Pauwachtigen in Ned. 0.-Indie
gevonden zijn de Spiegelpauwen,, Polyplectron
bicalcaratum en schleiermacheri, Chalcurus chalcurus, en de Argus-pauwen, Argusianus argu8
en grayi. Op Sumatra leeft Chalcurus chalcurus,
de dwerg onder de Pauwen; nergens elders is
hij gevonden. De beide Argus-pauwen, gewoonlijk Argus-fazan.ten genoemd, verschillen zeer
weing in kleur. Overal waar nog dichte
maagdelijke bosschen op Sumatra zijn, vindt men
den Argus-fazant, zich vaak verradend door zijn
verklinkend „oeauw-wau", doch geen vogel is
moeilijker to schieten, omdat hij zoo uiterst omzichtig is en fij het minste gevaar zwijgt.
PAYENA. Plantengeslacht der Sapotaceeen,
boom.en van Borneo on Sumatra en vooral op
het Mal. Schiereiland. Verschillende soorten zijn
onder den naam van Balam en verschillende
samenstellingen met Balam bekend als leveranciers van GRTAH PRRTJA (Zie aid.) Payena
latif olia Burck, Bengkoe (mAL.), heeft in de za den
een niet drogende, aangenaam sma . kende olie,
(lie naar bittere amandelen riekt. De bengkoeolie wordt als spijsolie gebruikt.
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PEA RADJA. Grootste zendingspost der Bataklanden, gelegen in de residentie Tapanoeli
op niet meer dan een kwartier afstand en ten Zuiden van Taroetoeng. De plaats heeft een fraaie,
nieuwe kerk, benevens een school met een Europeeschen onderwijzer, maar is vooral bekend door
het groote hospitaal. Van 1903 tot 1909 werden hier
gemiddeld 5000 patienten per jaar behandeld.
Hier worden ook hulpverplegers opgeleid, die
werkzaam worden gesteld aan filiaalinrichtingen.
PEBAOENGAN of PERBAOENGAN. Dit landschap is een onderhoorigheid van den Sultan van
Serdang (gouvt. Oostkust van Sumatra). De
kampoeng P., waar ook de Sultan van Serdang
gevestigd is, is aan den spoorweg gelegen en
vormt het centrum van een aantal rubber- en
tabaksondernemingen; zij heeft een tamelijk
groote inheemsche bevolking, die behalve van de
cultuur van rijst op afgeplante tabaksvelden, veel
werk maakt van die van klappers en koffie.
PEDATI (MAL., JAV.), padati (SOEND., MINANGK.
MIL.) grobak, tjikar (JA.v.). Houten vrachtkar
voor het vervoer van producten e.n allerlei
andere waren.; in afgelegen streken, waar betere
vervoermiddelen ontbreken, ook van reizigers.
PEDES (sciEND.). Zie PEPER.
PEGAGAN. De Noordelijkste van de 4 hoogvlakten, die tezamen de Pakpaklanden (zie al.daar) vormen in het N. van de residentie Tapanoeli. Meer dan 3/4 van het geheele land is nog
met dicht oerwoud bedekt, dat alleen op sommige plaatsen afwisselt met bong Bosch of met
alang-alang velden. Aan sawahbouw wordt zoo
good als niet gedaan. Het geheele land telt niet
meer dan 45.000 inwoners, verdeeld over 33
dorpen,waarvan Koeta Radja het voornaamste is.
PEGANTOENGAN. De Zuidoostelijkste punt
van Sumatra. Plannen bestaan tot het instellen
van een geregelden veerdienst van hier naar
Anjer op Java.
PEGATAN EN KOESAN. De Koesan is een
riviertje aan de Zuid.00stkust van Borneo; haar
benedenloop draagt den naam. van Pegatan. Het
stroomgebied vormde tot 1912 een zelfbesturend
dubbelstaatje, niet tot de Tanah Boemboelanden
gerekend. Thans vormt het met Batoe Litjin
een district van de onderafdeeling Tanah Boemboe der afdeeling Zuidoostkust van Borneo.
Koesan wordt geraamd op 4053,5 K.M 2.
met cone bevolking van ongeveer 10.000 zielen,
die weinig welvaart geniet ; de voornaamste
bron van inkomsten is het inzamelen van
boschproducten.
P e g a t an wordt op slechts 192,5 K.M.
geschat met eene bevolking van ongeveer 10.000
bewocers, meest Boegineezen, welke vrij welvarend is en vooral in den handel, landbouw en
visseherij haar onderhoud vindt.
PEGON. Technisch-litteraire Jay. term voor
„Javaansche taal, geschre yen met Arab. karakters"; ook toegepast op Soendaneesche schrif tuur in Arab. karakters, in plaats van geschreven of gedrukt met Jay. lettertypen, dan
wel met ons letterschrift. Hoogst waarschijnlijk
is de naam afkomstig van het oude rijk Pegoe
of Pego = beneden Birma, waarvan de op Java
varende en daarheen emigreerende bewoners
tot in Let begin der 17de eeuw een groote rol
op Java moeten gespeeld hebben. Voor de
daarvoor aan.gevende bewijzen zie men het zeer

belangwekkende artikel in de groote En.eycl.
van Ned. Indio.
PEKALONGAN. Residentie van Midden-Java,
ten N. door de Java-zee bespoeld, grenst ten
0. aan de res. Semarang, ten Z. aan de res.
Banjoemas en ten W. aan de res. Cheribon.
De oppervlakte van dit gewest bedraagt ruim
5500 K.M. 2 ; de bevolking bedroeg op het eind
van 1905 bijna 2 mi]lioen zielen w. o. ± 2000
Europeanen, + 17000 Chineezen on ruim 2000
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen.
Het Noordelijke deel der residentie is vlak;
aan deze vlakte grenzen in het Zuiden tertiaire heuvels van mergels, breccien en zand
steenen, terwijl het overige gedeelte van het gewest, de grootste helft, bijna geheel ingenomen
wordt door vulkanen on vulkanische bergterreinen, die hun grootste hoogte bereiken in de
bergketen op de Zuidergrens, waarop zich van
het Oosten naar het Weston de volgende toppen
verheffen: de Prahoe (2565 M.), de Boetak
(2222 M.), de Sikoetjing (1900 M.), de Raga
Djambangan (2175 M.), de Bestir (1685 M.),
de Poelasari (1134 M.) on de Slamot (3472 M.).
De rivieren behooren alle tot het stroomgebied van de Java-zee; overeenkomstig de richting der ravijnen stroomen zij van het Zuiden
naar het Noorden. Alle ontspringen op het
Zuidelijke grensgebergte en zijn n.agenoeg alle
dienstbaar gemaakt aan de bevloeiing middels talrijke kunstwerken, die zoowel den rijstbouw als de cultuur van suikerriet ten goede
komen. De natte rijstcultuur staat in deze residentie op een hoogen trap. Met Pasoeroean
behoort Pekalongan tot de gewesten van Java,
waar de hoogste opbrengst rijst per baoe wordt
verkregen.
De teelt van zoetwatervisch in vijvers is van
goon beteekenis, die op sawahs komt zoo good
als niet voor. De zeevisscherij daarentegen is
van beteekenis. De veestapel was in 1905:
hoornvee (runderen on buffels) ruim 196.000
dieren, paarden ruim 16.000.
Men heeft in dit gewest 17 suikerfabrieken,
waarvan een, Ketanggoengan West, gevestigd is
op het eenige particuliere land in doze residentie; het hoot eveneens Ketanggoengan West.
Verder zijn er nog 4 landbouwondernem.ingen,
.waarop suikerbibit, indigo, rijst on verdere gewassen voor de inlandsche markt geteeld worden,
on 23 erfpachtsperceelen, waar koffie, thee, kina,
kapok on inlandsche producten worden verbouwd. In de miocene lagen van dit gewest
komt petroleum voor, echter niet in voldoende
hoeveelheid om exploitatie op eenigzins uitgebreide schaal loonend to waken. Vermelding
verdienen de warme bronnen bij Pelantoengan.
Administratief is het gewest verdeeld in
5 afdeelingen, nl. Pekalongan, Batang,
Braes on Pernalang met gelijknamige regentschappen en hoofdplaatsen on in 10 controleafdeelingen : Pekalongan, Kadjen., Batang, Soebah, 'regal, Protjot, Beebe's, Boemiajoe, Ninalang enRandoedongkal.
De bevolking bestaat bijna geheel uit Javanen ; alleen het Zuid-westelijke deel van het
gewest, nl. het district Bantarkawoeng, wordt
bewoond door Soendaneezen. De Javanen spreken grootendeels het Javaansch met de a-klank ;
alleen die in het Noorden der afdeelingen Pekalongan on Batang gebruiken de a-klank.

PEKALONGAN—PEMALANG (PAMALANG).
Voor Hindoe-oudheden, zie DItNG.
Door het in exploitatie komen van de stoomtramlijn Semarang-Ciheribon in 1899 werd Pekalongan in het spoorwegverkeer opgenomen.
In 1913 is door den Staat een begin gemaakt
met den aanleg van de spoorlijn Cheribon-Kroja,
die medio 1918 in exploitatie is gekomen en
daardoer een veel kortere verbinding vormt
-van Batavia met Soerabaja dan de thans bestaande over Bandoeng.
PEKALONGAN. Afdeeling en regentschap der
gelijknamige residentie, metende 924 K.M. 2 De
grenzen zijn : ten N. de zee, ten 0. de afdeeling
Batang, ten Z. de residentie Banjoemas, ten W.
de afdeeling Pemalang. De bevolking bedroeg
(1905) bijna 400.000 zielen, waaronder ± 570
Europeanen, ± 4400 Chineezen, ± 1100 Arabieren en 46 andere Vreemde Oosterlingen; de
afd. is verdeeld in 2 contrOleafd. nl., Pekalongan
en Kadjen.
PEKALONGAN. Hoofdplaats van het gelijknamige gewest, regentschap, de afdeeling en het
district van dien naam, ligt op 3 K.M. afstand
van de Java-zee aan beide oevers van de kali Pekalongan, welke zich met kronkelenden loop door
de plaats slingert ; de voornaamste straat is de
groote postweg. Het aantal inwoners bedroeg
op het eind van 1905 ruins 41.000 zielen, w.o.
430 Europ., bijna 3400 Chin., een 1000-tal Arab.
en 40 andere Vreemde Oosterl.
Er is veel vertier ter plaatse door den handel,
waarvari de 5 pasars met hunne toko's en warongs
de raiddelpunten zijn. Een voornaam handelsartikel zijn de gebatikte saroengs, de bekende
kain Pekalongan. De plaats heeft een aangenaam en gezond klimaat; het is er door de
nabijheid der bergen koeler dan op andere
strandplaatsen aan de N.kust.
PEKAN BAROE. Zie PAKAN BAROE.
PEKIH, d.i. de Mohammedaansche wetgeleerdheid (Arabisch: zie ISLAM, II, c.
Ook is pekih de Javaansche uitspraak van het
Arab. woord fnkih, d. i. Moh. wetgeleerde.

PEL (JOHANNES LUDOVICUS JACOBUS
HUBERTUS). Geb. in 1823 te Maastricht, trad
op 18jarigen leeftijd als vrijwilliger bij het Ned.
leger in dienst, vertrok als serg.-maj. der inf.
in 1846 naar lndie, werd in Juni 1848 2e. luit.,
doorliep de verschillende rangen, en onderscheidde zich zeer bij de beide Bonische expedities.
In April 1874 werd hij als Kolonel, na het vertrek van Van Swieten, belast met het civiel en
militair gezag te Atjeh. Stierf plotseling in 1876
in het bivak te Tonga, vOl".^r dat hij zijn programma had voltooid, om in het bijzonder de toegangen naar zee to bezetten en Groot-Atjeh geheel van de zee aftesnijden.
PELA. Eigenlijk brooder, bij uitbreiding: de
of- on defensieve verbonden, die, tot hulp in den
krijg, tusschen de n.egorijen op Ceram, Ambon
en de Oeliasers onderling bestonden en nog bestaan, thans meet ten doel hebbende elkander
wederzijds te helpen b. v. in het bouwen van
kerken en woningen.
PELADJOE of PLADJOE. Naam van het
benedendeel der Komering, een rechterzijrivier
der Moesi, welke zich tegenover het eilandje
Kembara (Gomboran of Kambaro) in die rivier
stort. Zie MOESI en, voor het petroleumetablissement Pladjoe : PALEMBANG.
PELALAWAN (POELAU LAWAN). Dit zelf-
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besturend landschap, waartoe ook de eilanden
Poelau Moeda, aan de monding der Kamparrivier gelegen, Serapong en Penjalean behooren,
bestaat uit het benedenstroomgebied van de
Kampar-rivier, en grenst ten 0. aan Straat Malaka, ten N. aan Siak, ten W. aan Taxabang (onderafd. Bangkinang, res. Sum. W.kust) on ten Z.
aan Indragiri. De grond is voor het grootste
deel laag en moerassig on slechts enkele rugger
(pematang), die bij hoog water niet onderloopen, zijn voor bewoning en landbouw geschikt.
Het landschap is zeer dun bevolkt ; het zielental wordt op ongeveer 8000 geschat. De meerderheid der bevolking bestaat uit Orang Talang
(zie ald.), de overige bewoners zijn afstammelingen van Djohoreezen en Minangkabauers.
PELANDOEK (mAL.). Zie DWERGHERT.
PELANGI. Zie PLANGI.
PELANTOENGAN. Badplaats in de residentie
Semarang, afd. Kendal, op de grens van Pekalongan, gelegen, op 693 M. boven zee. Op verschillende plaatsen vindt men warme on koude bronnen, (daze liggen in de res. Pekalongan) waarvan de eerste een temperatuur hebben van 46,
41 en 37°.
PELEM (JAv.). Zie MANGIFERA INDICA.
PELENG. Eiland in den Banggai-archipel,
(Zie BANGGAI). De beide voornaamste dorpen
zijn Boengganang en Lamoeboeang. Pelting
bestaat voor een greet deel uit glimmerrijke, raeest zeer duidelijk schilferige gneisgesteenten. Aan de Zuidoostkust van Zuid Pelting

bij Liang vindt men groote glim.merbladen, die
ook worden uitgevoerd, o.a. naar Patani voor
de versiering van mandjes en doozen van
orchideeenbladeren.
PELENG (STRAAT). Breede, schoone, zeer
diepe, van N.O. tot Oost loopende straat tusschen de Oostkust van Celebes en de West- en
Noordkusten van het eiland Pelting, (zie ald.).
SOEND.). Naam voor het zwartPELET
gevlek'te hout van Kleinhovia hospita. (Zie ald.).
PELIKAAN. In Indig komen op verschillende
ail. soorten Pelikaan-vogels voor, waaronder

Pelecanus roseus, op Java en Sumatra voorkomend, zeer weinig verschilt van de gewone
Europeosche.
PELOG. Zie MUZIEK on MUZIEKINSTRUMENTEN.
PELTOPHORUM FERRUGINEUM Bth. fam.
Leguminosae-Caesalpineae. Soga, (JAv.), Laroe,
Kajoe laroe (TIMOR). Vrij groote boom, uit het
Oosten van den Archipel en uit N.-Australia,
ook op Java in het wild en soms aangeplant
voorkomend. Het voornaamste gebruik maakt
men van de bast, die in het O. van Java,
in het greet verzameld wordt en van daaruit in den handel wordt gebra.cht. Ook
Koepang en Larantoeka voeren veel bast uit.
Doze is het hoofdbestanddeel van het bad,
waarmede het okergeelbruin bij batikwerk wordt
verkregen. Daartoe worden echter nog een groot
aantal andere kleurstoffen gebruikt. Ook als inlandsch geneesmiddel kora Soga-bast in den
handel, speciaal tegen ingewandsziekten.
PEMALANG (PAMALANG). Afdeeling en
regentschap der residentie Pekalongan, greet
1115 K.M2 ., liggende ten Oosten van de afdeeling Tegal. Als afdeeling is Pemalang verdeeld in 2 controle-afdeelingen (Pemalang en
Randoedongkal) en als regentschap in 5 dis-
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tricten. Slechts de kuststrook dezer afdeeling
is vlak, voor het overige is zij bergachtig. De begrenzingen zijn : ten Noorden, de zee ; ten Oosten,
de afdeeling Pekalongan ; ten Zuiden, de residentie Banjoemas ; ten Westen, de afdeeling Togal.
PEMALANG (PAMALANG). Hoofdplaats van
afdeeling, regentschap en district van dien naam,
residentie Pekalongan, ligt in het Noordwesten der
afdeeling en telde op het eind van 1905 ongeveer
21.000 zielen, waarvan 30 Europeanen, 860 Chineezen en enkele Arabieren. Zij strekt zich over
ruim 11/2 K.M. uit langs den grooten postweg, en
vormt een aardig stadje, dat ook een fortje rijk is.
Er bevindt zich het in hooge eere staande graf van
den Islamprediker Saidi Prakidin.
PEMALI, pamali of boejoet, (mAL.); angker
(JAv.); boejoet (soEND.) is het Polynesische
taboe, namelijk de heiligheid en onaantastbaarheid an aan de hoogere machten gewijde of door
haar in bezit genomen zaken, personen of plaatsen. Gevolg daarvan is de onttrekking aan bet
handelsverkeer of zelfs het verbod van gebruik
der zaken of plaatsen, en onschendbaarheid der
personen. Overtreding van een en ander brengt
den schuldige noodwendig onheil aan. Ook handelingen kunnen op denzelfden grond aan alle
of aan sommige categorieen van personen verboden zijn. De Bataks noemen het begrip kemali,
de Boegineezen pemali of pantong, de Toba's
roboe; de Olo Ngadjoe in Borneo's Z. 0. afdeeling pali, in de Boesang-taal van Centraal-Borneo
lali, de land-Dajaks van Serawak porik. Andere
of eenigszins afwijkende woorden voor hetzelfde
begrip zijnn, bij de Timoreezen pomali, de heidenen van Halmahera boboso, de bewoners van
Boeroe potoe, in de Molukken poso, ook paposo
en baboso, in de Minahasa posan, poso, fosso,
in Bol&ang Mongondou pota en lii; in Poso spreekt
men van kapali en de Makassaren noemen wat
pemali is kasipalli, de bewoners der Zuidwestereilanden loeli. Het pantang der Atjehers, wat
door de adat streng verboden is en, naar de algemeene opinie, heillooze gevolgen zou roedebrengen, is gelijkwaardig aan het pemali; de
voorschriften daaromtrent betreffen zoowel
zekere handelingen als het gebruik van bepaalde
woorden; ook elders in den Archipel komt het
verbod van het gebruik van sommige woorden
zeer veel voor (zie o.a. NAAMGEVING) b.v. ten
aanzien van den tijger, den olifant; op bepaalde
plaatsen of tijden., enz. Het sabang der Bataks
komt met pantang overeen en is een van oudsher dagteekenend verbod. In Centraal-Borneo
is p6mali zoowel de naam voor het tijdperk van
onthouding als die voor de toestellen, welke de
geesten iroeten bevredigen of hun symbolisch de
volkswenschen kenbaar =taken.
PEMALI- WERKEN. Zie BEVLOEIINGEN.
Onderafd.
PEMANGKAT (PAMANGKAT).
van de afd. Singkawang, res. Westerafd. van
Borneo, met gelijkn. hoofdplaats.
PEMATANG SIANTAR. Nederzetting aan de
oevers van de Simbolon, in 1915 tellende + 3700
inwoners, waaronder 100 Europeanen, 1400 Chineez.en en 200 andere Vreemde Oosterlingen,
hoofdplaats der afdeeling Simeloengoen en de
Karolanden (gouv. Oostkust van Sumatra), standplaats van den afdeelingschef (ass. resident) en
den controleur der onderafd. Simeloengoen. Het
is gelegen aan den grooten transportweg van
naar de Tobalanden met geregelden

particulieren autodienst, en is sedert 1 April 1916
door den stoomtramweg naar Ming Tinggi aangesloten bij het Delispoorwegnet.
De plaats is van beteekenis geworden door de
economische ontwikkeling van Simeloengoen (zie
aldaar). Als centrum van talrijke landbouwondernemingen (rubber en thee) en van een zich
sterk uitbreidenden rijstbouw, heeft het zich tot
een belangrijke handelsplaats opgewerkt. Deze
ontwikkeling dagteekent eerst uit de allerlaatste
jaren. In 1900 was het vriendelijke stadje van
thans vrijwel een wildernis. Sedert heeft het zich
op haast Amerikaansche wijze ontwikkeld, met
een snelheid zooals nergens in Nederlandsch-Indie is aan te wijzen. Bij den bouw heeft men de
fouten kunnen vermijden, die begaan zijn bij den
aanleg van andere plaatsen, waardoor dit nog
zoo weinig bekende plaatsje een voorbeeld is geworden van modernen stedenaanleg. Reeds in
den aanvang werden alle krotten opgeruimd en
vervangen door stevige houten of steenen gebouwen. Een goed aangelegd gotenstelsel zorgt voor
de snelle verwijdering van faecalien en ander afval,
een waterleiding zorgt voor holder en steriel
drinkwater, niet alleen voor alle bewoners van
de plaats, maar tevens voor verscheidene in de
buurt liggende ondernemingen. Twee centrale
particuliere hospitalen zijn daar gelegen en tenslotte zijner kostelooze badplaatsen ingericht. Do
stad heeft sedert 1914 een post- en telegraafkantoor, voorts een Europeesche lagere school,
een gouv. inlandsche school en een Holl.-Inlandsche school. Op 1 Juli 1917 word tot de instelling
van een gemeenteraad besloten.
Het klimaat is gezond, gevolg o. m. van de Jigging op 393 M. hoogte boven zeeniveau. Jaarlijksche regenval -I- 2900 mM.
PEMBOEANG of SEROEJAN. Rivier aan de
Z.kust van Borneo. Zie BORNEO, IV D.
PEMPHIS ACIDULA Forst. fan. Lythraceae.
Mentigi (iuAL.), Sentigi Kromme boom
of heester tot 5 M. hoog, langs de kust voorkomend, met zeer zwaar, bruin of zwart-gevlam.d
hout, dat zeer moeilijk te bewerken is maar toch
voor draaiwerk wel gebruikt wordt, o.a. voor
scheeden en handvatten van krissen, enz.
PENANDJOENGBAAI. 31 K.M. breede, niet
ver het land indringende baai met matige diepte
aan de Zuidkust van Java tusschen den Westhoek
van Noesa Kambangan en den om den Zuid uitspringenden hoek Mandasari.
PENANGGOENGAN. Oude vulkaan op de grens
van Soerabaja en Pasoeroean, 1652 M. hoog, een
regelmatige kegel, met kleinen topkrater.
PENDAPA (JAv.), aequivalent van Mal. balai
en mandapa. Vierkant of rechthoekig open en
afzonderlijk staand paviljoen, op vier of meer
houten zuilen; elan wel vierkante of rechthoekige
open warande, eveneens op (bijna steeds houten)
zuilen, aangebouwd tegen het lichaam van een
deftige inlandsche huizing, en daardoor een open
voorgalerij, soms ook achtergalerij vormend.
PENDJALIN. Zie ROTAN.
PENDJALOE, distr. van de controle-afd. Tjiamis, afd. Tasikmalaja, res. Preanger-Regentschappen; bij de hoofdpl. Panamboengan ligt het
moor van Pendjaloe, met een eiland, waarop de
graven der vroegere regenten van Pendjaloe.
PENDOPO, zie PENDAPA.
PENGALENGAN (hoogdal van), 1400--1550
M. hoog gelegen, bezuiden het plateau van Ban-
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doeng, tusschen de vulkanen Kendang Waringin
ten Westen, en Wajong-Windoe ten Oosten.
Thans is het grootendeels een kinaland, vermaard
ook om zijn heerlijk koel klimaat.
PENGARON. Hoofdplaats van het district
Riam Kiwa, onderafd. Martapoera, res. Z.-en0.
afd. van Borneo, aan de Riam Kiwa, 50 K.M.
stroomopwaarts van Martapoera, bekend door
de vroegere steenkolenmijnen Oranje Nassau.
PENGASIH. Regentschap behoorende tot het
Sultansgebied der residentie Djokjakarta, gelegen aan den rechter(wester)oever van de rivier
Progo (Praga), deel uitmakende van de afdeeling
Koelon-Progo; het bestaat uit de districten Pongasih, Son ala , Nanggoelan en Kalibawang, en
had op het eind van 1905 eene bevolking van
143.000 zielen, w.o. 10 Eur. en 30 Chin. Eur.
ondernemingen van landbouw zijn er niet.
PENIDA (NOESA). Ook Noesa Pandita genaarad, waarvan de zeevarenden Bandieteneiland gemaakt hebben; eiland gelegen aan den
Z. ingang van Straat Lombok, en behoorende tot
Kloengkoeng op Bali. Het bezit een kalkbodera
met weinig teelaarde en is daardoor niet zeer
vruchtbaar. De bevolking, ongeveer 12000 zielen
sterk, verbouwt er veel djagoeng en is in het bezit
van een betrekkelijk grooten veestapel.
PENING (RAWA). De vlakte van Ambarawa
(± 475 M. boven zee) is een der oude meerbeddingen van Java; het vroegere meer verkreeg
eene afvloeiing naar het W. en na verloop van
eeuwen is deze, de K. Toentang, er in geslaagd de
vlakte grootendeels droogteleggen. Het deel, dat
nog steeds onder water staat, is de Rama Pening,
een ovaal moeras, 4 K.M. lang en 2,5 breed, waarin een aantal riviertjes hun slib aanbrengen, maar
dat grootendeels een slappen veenbodem heeft.
Dat het moeras vroeger grooter was, bewijzer de
vele met r a w a samengestelde dorpsnamen in
den omtrek. In 1838, 1845, 1865, 1868 en 1885
hebben zich tengevolge van de ontwikkeling van
gassen heuveltjes van enkele meters hoogte in het
nicer gevormd, de meeste aan de Westzijde. Half
vergane boomstammen werden daarbij zichtbaar.
PENIWEN. Bekende Christengemeente, gelegen in Malang, residentie Pasoeroean.
PENJIMBANG. Zie LAMPONGSCHE DISTRICTEN, Be volkin g.
PENJINGAT of POELOE MARS. Zie TANDJOENG-PINANG.
PENJOE. Jay. en Soend. naam voor zeeschilpadden, op Bali in het bijzonder voor
de groote, groene zeeschildpad Chelonia mydas
L. gebruikelijk.
PEPADON-WEZEN. Zie LAMPONGSCHE
DISTRICTEN. GESCHIEDENIS. p. 275.
PEPER. Lada itam en Lada poetih (MAL;).
maritja (LAAG- JANT.); marios (HooG-JAv.), pocles
(soEND.). De peper, zoowel de witte als de zwarte,
is de vrucht van Piper nigrum L, een meerjarige
klimmende heester uit de familie der Piperaceae.
De peper is een tropische plant en groeit uitsluitend tusschen 20° N.B. en 20° Z.B. Zij
eischt een regenrijk klimaat met hooge temperatuur en groeit het best onder lichte
schaduw. Men vindt de pepercultuur over geheel
Zuid-Oost Azie en in den Oost-Indischen. Archipel, voornamelijk op Sumatra, in Noord-en
Zuid-Oost Borneo, in Siam, in het Malabarsche
gebied en eenige andere streken van Voor-Indic,
vender minder algemeen. in Cochin-China, in
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sommige deelen van Malaka, op sommige der
Philippijn.sche, eilanden en op Ceylon.. Ook is de
peperplant overgebracht naar eenige West-Indiache eilanden en naar sommige plaatsen van
tropisch Afrika. Voor de cultuur, oogst, bereiding, bestanddeelen en geSchiedenis, zie het art.
in de groote Encycl. van Ned. -Indic.
Het voornaamste peper-produceerende eilaild
is thans Sumatra en daarvan vooral Atjeh en
de Lampongsche districten, terwijl Sumatra's
Oostkust, Benkoelen en Palembang eene ondergeschikte plaats innemen. De tweeds groote
peperstreek is de Riouw-Lingga-archipel. Verder
komt er nog eenige peper van Banka, terwijl
op Java op verschillende koffielanden peper als
bijcultuur wordt geplant.
De peper van Riouw en Lingga gaat voornamelijk naar Singapore, die van Atjeh n.aar
Penang en Nederland en die van de Lampongs
naar Batavia ter distributie.
De peper-productie van den Nederlan.dschIndischen Archipel maakt ongeveer drie vierden
van de geheele wereldproductie uit; de overige
voorname landen van oorsprong zijn de Straits
en Britsch-Indic.
De uitvoer bedroeg in 1916, van Java :
1.399.000 K.G. witte en 7.999.000 K.G. zwarte
peper; van de Buitenbezittingen resp. 5.242.005
en 8.778.205 K. G.
PEPER (CAYENNE). Zie CAPSICUM FRUTESCENS.
PEPER (SPAANSCHE). Zie CAPSICUM FRUTESCENS en TJAB.
PERAHOE. Zie VAARTUIGEN.
PERBAKTI. Eon 1706 M. hooge vulkaankegel, W.lijk van de Salak op de grens van Batavia
en de Preanger. .
PERBAOENGAN. Zie PtBAOENGAN.
PERDIKAN- DESA. Zie DESA'S (Vrije).
PERELAER (MICHEL THEOPHILE HUBERT). Geb. te Maastricht; in 1831 werd
hij aanvankelijk te Rome voor priester opgeleid, doch trad in 1854 in dienst bij het 0. - I.
leger; in 1859 werd hij tot 2en luit. benoemd, n.am
deel aan de krijgsbedrijven in de Z.- en 0. afd.
van Borneo, waarbij hij zich bijzonder onderscheidde en oefende van 1860-1864 het civiel
gezag in de Groote en Kleine Dajak uit. In 1877
word hij tot majoor bevorderd. Overleed in 1901
to 's Gravenhage.
Zijne voornaamste geschriften zijn : Ethnographische beschrijving der Dajaks, Zalt-Bommel
1870; De Bon.ische expedition, 2 dln. Leiden
1872; Borneo van Zuid naar Noord (ethnogr.
roman), Rotterdam 1881; Een kwarteeuw tusschen de keerkringen, 4 dln. Artist. 1884-1885.
PERIJOEK (MAL.). Zie NEPENTHES.
PERIODIEKEN. Zie TIJDSCHRIFTEN EN
PERIODIEKEN.
PERISTROPHE TINCTORIA Nees. Fam.
Acanthaceae. Nodja (mAL.), Nodj a (JA.v.). Hoes terachtig kruid, over den geheelen Archipel verbreid on gebruikt voor het roodkleuren van
vlechtmateriaal of katoen.
PERKENIERS. Zie NOTEMUSKAAT.
PERKOETOET (JAv.). Zie DUIF.
PERLAK. Zie PEUREULAc".
PERMALIM (beter: PERMALIM of PORMALIM), een eigenaardige godsdienstige secte,
die door de geheele Tobasche Bataklanden haar
aanhangers heeft, maar thans vooral in Noord-
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Habinsaran een vrij talrijke gemeenschap vormt.
Zij is gesticht door Goeroe Somalaing, een ijverig
volgeling van den god-vorst Si Singa, Mangaradja
(zie aldaar); de vereering van dezen vorst is
hoofdbestanddeel van hun overigens eclectisch
godsdienstig stelsel, waarin Oud-Bataksch heidendom, Mohammedanisme en Christendom
wonderlijk zijn vermengd. Onder de Christelijke
bestanddeelen is merkwaardig de Maria-vereering; men meent deze te moeten toeschrijven
aan den invloed van den Italiaanschen onderzoekingsreiziger Modigliani. In de geheele beweging is vermoedelijk een soort van „nationalistische"reactie te zien tegen de zending en naar
het schijnt ook wel tegen ons bestuur, hoewel
over dit laatste verschillen.d geoordeeld wordt
(zie de Berichte der Rheinischen Mission ; en
• Horsting in het jaarverslag van den Topographischen dienst, 1913).
PERSEA GRATISSIMA Gartn., fam.. Lauraceae, Advocaat, Boewah tempoeroeng, Boewah
poekat, Apokat (MAL.), verbasterd uit een Midden-Amerikaanschen n.aam. Boom uit CentraalAmerika, reeds sedert het midden der 18de eeuw
op Java ingevoerd en algemeen. aangeplant. De
boironde of peervormige vrucht heeft een groote
pit. Het vruchtvleesch is zeer smakelijk, als men
do vrucht no het afplukken eenige dagen heeft
laten liggen. Meestal wordt de vrucht met suiker, koffie, of alkoholische dranken genoten.
PERSONEELE BELASTING. Zie BELASTINGEN.
PERTIBI. Zie PORTIBI.
PESANTREN (d. i. verblijf van santri's). Aldus
worden op Java de onderwijsinrichtingen genoemd, waar de uit allerlei landstreken afkomstige
en santri of moerid genoemde leerlingen samenwonen, om zich onder leiding van een of meer
goeroe's (leeraren) toe te leggen op de studie der
Mohammedaansche kitab's (werken over den
godsdienst). In Atjeh worden zulke inrichtingen
rangkang, in Midden-Sumatra soerau genoemd.
De pgsantren vormt als het ware een dorpje
op zich zelf. Behalve de woningen van de goeroe's
met hunne gezinnen vindt men er de zgn. pondok's. Aldus noemt men een gebouw, door een
gang in het midden in tweeen verdeeld, met aan
weerszijden een aantal vertrekken of cellen,
welke ieder voor twee of meer leerlingen zijn bestemd. Op het erf vindt men bovendien meestal
afzonderlijke gebouwen voor het geven van onderwijs en het verrichten der sembahjang's (zie
aldaar), enz.
De studie op de pesantren heeft geen ander doel
dan de kennis der heilige wetenschappen van
den Islam : de wet, geloofsleer en mystiek (zie
ISLAM II, c-e), zooals die in de gezaghebbende
werken over den godsdienst zijn beschreven.
De leertijd duurt van twee tot tien of zelfs meer
jaren, al naarmate van ieders aanleg en het doel,
dat hij zich voorstelt te bereiken.
Wel bezoeken gewoonlijk Inlanders, die later
een ambt wenschen to bekleeden, waarvoor kennis der Moslimsche wet word .t vereischt, een pesantren, maar men vindt daar bovendien leerlingen
uit alle kringen der Inlandsche samenleving, die
wat meer dan de groote massa willen weten van
de leer van den Islam. Zelfs onder de Inlandsche
bestuursambtenaren — vooral op West-Java —
zijn er, die een tijdlang een pesantren hebben bezocht. De invloed, uitgaande van de tienduizen-

den Inlanders, die alien op deze wijze gedurende
eenige jaren de Moslimsche wetenschap hebben
beoefend, nag niet onderschat worden. Eerst
in den laatsten tijd, nu de toenemende behoefte
aan Europeesch onderwijs in de Inlandsche
maatschappij zich krachtig doet golden, begint
de waardeering van het middeleeuwsche pesantren-onderwijs belangrijk to verminderen.
Op Java waren van ouds vooral het regentschap Ponorogo on andere gedeelten van Madioen beroem.d om hunne pesantren's, maar menvindt ook in vele andere streken op Iviidden-Java
on in lateren tijd vooral ook in de Preanger inrichtingen, die de oudere scholen op den duur in
de schaduw gesteld hebben. In de Buitenbezittingen wijkt de organisatie dozer soort van onderwijsinrichtingen slechts in bijzonderheden of
van die op Java.
PESECHEM. Een dwergstam op Nieuw- Guinea.
Zie PAP OE A' S.
PEST is een acute infectie-ziekte met zeer
hoog sterfte-cijfer (50-100 %), die veroorzaakt
wordt doordat pestbacillen. het menschelijk
lichaam binnendringen, en die zich voordoet
onder drip vormen n.l. als builenpest, longpest on
bloedpest.
Als resultaat van vele epidemiologische onderzoekingen, voornamelijk door de Engelsch-Indische pestcommissie in Bombay verricht, moot
worden aangenomen, dat overal waar een epidemie van builenpest uitbreekt onder de menschen, daaraan is voorafgegaan een pestepidemie
onder de ratten ter plaatse, en dat de ziekte van
de eene rat op de andere, maar ook op den
mensch, word_t overgebracht door bemiddeling
van de rattenvloo (Xenopsylla cheopis).
Het eerst werden, gevallen van pest in Nederlandsch-Oost-Indie waargenomen op Deli, n.l.
twee gevallen in 1905. Sedert word in Indio
Diets meer van pest vernomen, totdat op
den 27en Maart 1911 in het Geneeskundig
Laboratorium to Weltevreden in blood, afkomstig van een verdachten lijder to Malang,
pestbacillen worden gevonden. Naar aanleiding
van deze vondst word door den Burgerlijken Geneekundigen Dienst, onder leiding van den teenmaligen Souschef van dien dienst Dr. de Vogel,
een onderzoek ingesteld in den Oosthoek van
Java, waaruit bleek, dat niet slechts in de hoofdplaats der afdeeling Malang pest heerschte,
maar dat de ziekte door de geheele afdeeling,
in een aantal desa's verspreid, voorkwara. Terzelfder tijd word pest vastgesteld bij bewon.ers
van Soerabaja, Kediri en Madioen, en overal
waar menschenpest heerschte kon de pest ook
onder de ratten worden aangetoond. In het jaar
1911 werden in het geheel gerapporteerd 2300
gevallen met 2100 dooden, in 1913 14000 gevallen
met 12.700 dooden. In 1914 nam het aantal nog
toe.
PESTBESTRIJDING. Aangezien het uitroeien
van pestratten ondoenlijk is gebleken, richt de
bestrijding er zich alleen op, den mensch door
doelmatige maatregelen voor de ziekte to vrijwaren. De v a c c i n a tie is hiertoe niet in
staat gebleken, zoodat de bestrijding thans bebeperkt is tot de woningverbetering
on de z. g. e v a c u a t i e. Beide maatregelen
beoogen hetzelfde doel, n.l. den afstand tusschen
de pestzieke rat(ten) en den mensch zoodanig
to vergrooten, dat voor dozen laatste de infectie-
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kans belangrijk wordt verminderd, -e.q. geheel
opgeheven.
Woningverbetering. Hierbij ondergaat het huis
dusdanige constructiewijzigingen, dat tengevolge hiervan de huisrat de gelegenheid ontnomen wordt, zich in de onderdeelen van het huis
dan wel elders onopgemerkt to nestblen. Hierbij
sluiten zich aan een geregelde w o n i n g c o ntr8le en woningschoonmaak, doze
laatste hierin bestaande, dat eens per week het
huis en de inboedel goed worden, schoongeveegd.
Evacuatie. Hieronder verstaat men de tijdelijke verwijdering van de bewoners uit hunne
huizen met de bedoeling, hen voor de pestinfectie
to vrij waren. Zij wordt thans aldus toegepast:
Zoodra zich ergens een pestgeval heeft voorgedaan, verlaten do bewoners der omliggende huizen hunne woningen en zoeken tijdelijk hun
onderdak in optrekjes, welke zij zelven bouwen
op hunne erven. Gedurende dezen tijd worden
hunne verlaten woningen duchtig gereinigd en
voorts hierin de meest noodzakelijke constructieverbeteringen aangebracht (z. g. provisoire
woningverbetering).Eersthierna worden doze woningen wederom door de eigenaars
betrokken.
Onderdeelen van den Dienst der pestbestrijding
zijn :
le. De exploratie- en klinische
d i e n s t. Deze omvat :
a. Het opsporon van pestgevallen onder de bevolking (z. g. inlichtingsdienst).
b. De isolatie van pestzieken en hun huisgenooten (z. g. contactpersonen).
c. De evacuatie van de aan pestbemetting
blootgestelde bewoners der ornlig,go -nde huizen
(zie hiervoren onder evacuatie).
2e. De ontsmettingsdienst. 3e. De

ransportdienst. 4e. De \ironingdienst.
Organisatie van den Dienst der pestbestrijding.
De opperleiding is in handen van den Algemeenen
Dienstchef (standplaats Malang). Hij heeft eon
uitgebreid bureau (Hoofdbureau) tot zijn beschikking en wordt bijgestaan door een Souschef. Aan bet hoofd der pestbestrijding in ieder
gewest staat de Gewestelijke Leider (standplaats
residentiehoofdplaats) en onder dezen de Plaat-

selijke Leiders (standplaats afdeelingshoofdplaats).
PETE SELONG, PETE TJINA, (JA.v. en BATAV.
MAL. ). Zie LEUCAENA.
PETINGGI, een der gewone namen van het
dorpshoofd op Java. Zie DESA.
PETOLA of patola (mAL.), pato14( JAV. enz. Dit
woord, van onbekende beteekenis, hangt met een
aantal Indische zaken samen. In het Sanskrit beduidt bet eene soort geschildercle zijde van Guzerate, en eenige andere geweven stoffen, 2°. eeno
soort bittere komkommer, 3°. eene soort schelp-

dier (patolaka, Sanskr. ). In de verschillende talon
van den Ind. Archipel heeft dit woord soortgelijke
beteekenissen behouden. In het Jay. is het eene
soort fijne zijden stof of zijden barege, nicest
helder van kleur (kain petola). Op Ambon is
kain patola een rood lijnwaad van bijzonder patroon en zeer gewild. Voorts heeten verschillende
Cucurbitaceae, van de geslaehten Luf fa, Trichosanthes en Momordica in Indio petola. Een.
dezer, Luffa Petola uit Japan, heeft er den soort naam aan ontleend. In de Minahasa heet nog
BERN. ENCYCL. V. N.-I.

heden een Python-soort p6tola, evenals eon Luffa.
PETROLEUM. Voor ontstaan, geologisch voorkomen, techniek en geschiedenis der winning,. zie
de groote Eno) cl. van Ned. Indio.
Geografiach voorkomen. Do drie groote eilanden Sumatra, Java en Borneo zijn alle rijk aan
miocene en pliocene afzettingen en zij zijn dan
ook alle gebleken rijk aan petroleum te zijn.
De olieconcessies zijn gelegen : op Sumatra in
de Oostelijke helft van AtjOh, in de residentie
Oostkust van Sumatra en in Palembang; op
Java in de residenties Rembang, Soerabaja en
S6marang; op Borneo in de landschappen Koetei
en Boeloengan. Noch op Celebes, nosh op een der
kleinere eilanden, is tot nog toe olie in exploitabele hoeveelheid gevonden. Ook op Ceram, waar
men sedert jaren bezig is met boren, schijnt een
gunstig resultaat nog steeds uit to blijven; in
1916 was de productie hier slechts 3263 ton, die
reeds in hetvolgende jaar tot 2248 ton terugliep.
Sedert de oprichting der eerstepetroleummaatschappij, de Dordtsche, (1887) hebben tot heden
ongeveer 50 ma atschappijen bestaan, welke de
exploratie, resp. exploitatie van petroleum in
Indic beoogden. De voorn.aamste zijn thans:
Java. De Dordtsche Petroleum-Mij. (D. P. M.)
(residenties Soerabaja en Rembang; raffinaderij
te Wonokromo, fabriek to Tj6poe).
Van de concesieterreinen der D. P. M. werd
tot ult. 1916 circa 3.350.000 K.L. ruwe olie
gewonnen.
Borneo. De Ned. Ind. .Industrie- en HandelMij. ; concesies in Koetei.
De consessies leverden tot ult. 1916 minstens
8 millioen K.L. aan ruwe olie.
Daar de aandeelen der N. I. I. & H. M. alle in
handen waren van de Shell Transport & Trading
Co te Londen, word het bedrijf bij de fusie van
doze laatste met de Koninklijke (1907) door do
Bataafsehe Petroleum- Mij. overgenomen (zie
hieronder).
Sumatra. Alle zelf werkende M.pijen op dit
eil. (o.a. de Mij. tot Bosch-, Mijn- en Landbouwexploitatie in Langkat, de Moeara,-Enim, de Sumatra-Palembang, en de Moesi-ilir) gingen in den
loop der jaren op in de Koninklijke, van wier geschiedenis thans een beknopt overzicht zal
worden gegeven.
Zij word opgericht in 1890 ; ingebracht word de
concessie Telaga-Said in Langkat (O.kust v.
Sumatra); het terrein bleek zeer rijk; in 1898
bereikte de productie reeds hijna 5-1 mill. kisten,
doch daarna verminderde de opbrengst zeer. De
Directeur, Aug. J. B. Kessler, wijdde daarna zijn,
aandacht ook aan het vervoer van olie nit O.
Aziatische havens, en aan het in concessie verkrijgen van meerdere terreinen. In 1901 begon
de Mij. haar werkzaamheden ook naar Borneo
uit to breiclen.

In 1907 kwam een fusie tot stand net de
Shell Transport and Trading Co. ; er word besloten, dat en de Koninklijke en de Shell zich
zouden vergenoegen met de rol van holding- .
companiesvdruwmatchpijen,
waarin de belangen der beide moedermaatschappijen zouden worden vereenigd, t. w.: de Bataafsehe Petroleum-Mij., die de produceerende
zou zijn (boorterreinen en fabrieken), de AngloSaxon Petr.-Co. die den opslag en het transport
buiten Ned. Indio voor hare rekening zou nemen.
(hoofdtankinstallaties en tankvloot) on de (reeds
27
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best aande) Asiatic-Petroleum-Co., die7voor de
distributie (verkoop) zou zorgen. De verhouding
van het kapitaal, door Koninklijke en Shell in
die drie M.pijen te bezitten, tevens de verhouding waarin zij in alle nieuwe gezamenlijke
transacties zouden deelnemen, werd bepaald op
reap. 6/10 en 4/10; daaren.boven naro. de Koninklijke 25% van de aandeelen der Shell, zoodat in
werkelijkheicl de verhouding 7: 3 werd.
Het is vanaf het ontstaan dezer fusie of,
zooals men ze gewoonlijk noemt, van de Koninklijke-Shell-groep, dat hare nog steeds toen.emende
wereldmaeht in de petroleumindustrie dateert.
Verschillende olieterreinen in Indio, b.v. die
van Noord-Sumatra, vertoonen in de laatste
jaren teekenen van langzamen achteruitgang;
andere konden door intensieve exploitatie hun
productie verm.eerderen; het resultaat is dat
sedert 1910 het totaalcijfer slechts weinig veranderd is.
De totaal-productie aan ruwc olie in Ned.
Indict, uitgedrukt in metr-tonnen en in rondo
eijfers zou in 1917 zijn geweest : 1.687.000 ton,
in bet geheel van 1889 af rond 24 millioen. ton.
De bijproducten. Als zoodanig worden vooral
geproduceerd: paraffinekaarsen en was en
ben zine.
W etgeving, Staatsexploraties. Zie MIJNWETGEVING en DJAMBI. Ann het op pag. 131
gezegde kan bier worden toegevoegd dat op 7
November 1917 door den Minister een wetsontwerp is ingediend, betreffende de oprichting
der „Djarabi Aardolie Maatschappij", die de ontginning der petroleumterreinen zal ter hand
nemen, doch waarin de Staat op verschillende
wijzen medezeggingschap heeft en waarvan het
nationale karakter gewaarborgd blijft; het maatschappelijk kapitaal word vastgesteld op ten
minste f 5 millioen. Het Voorloopig Verslag over
dit Wetsontwerp verscheen in April 1918.
PEUREULIV, vulgo Perlak. Een tot de onderafdeeling Langsa der afdeeling Oostkust van
Atjeh behoorend landschap, door Marco Polo
in 1292 reeds bezocht. Het aantal geregistreerde
mannen bedraagt er 4480 (ultimo 1915).
De bevolking leeft hoofdzakelijk van rijstbouw,
zoo op geirrigeerde als op van den regen afhankelijke velden. Maar ook de pepercultuur
is niet onbelangrijk. In 1898 bedroeg de uitvoer
meer dan 2000 kojan van 20 pikoel, maar een
productie van ongeveer V, van die hoeveelheid
is racer normaal.
Er zijn thans ook eenige Europeesche rubberonderneraingen in het landschap werkzaam.
PEUSANGAN. Een tot de onderafdeeling
Bireuen van de afdeeling Noordkust van Atjeh
behoorend landschap ; het aantal geregistreerde
mannen in Peusangan-proper, inclusief Djeumpa,
Leubo°' en Lapehan, bedraagt 10.208 (eind 1915).
Het landschap wordt bevloeid door de Kroeeng
Peusangan, de bij Takengon beginnende afloop
van het moor Laut Tawar.
Het Peusangan- delta-gebied, een vruchtbaar
rijstland, leed in den jongsten tijd zeer van overstroomingen, waartegen thans kanaliseering on
indijking van de Kroeeng Blang Me en afdamming van de Kroeeng Pandjoe zijn beprcefd.
Peusangan wordt W.—O. gekruist door de
bean van de Atjeh-tram, welke vooral in het W.
bij Djeumpa de kust dicht nadert, en haltes heeft
te Bladeh, Bireuen en Matang Gloempang Doea.

De groote weg van Atjeh naar de Oostkust
volgt vrijwel dezelfde route. Van dien weg slaat
bij Bireuen, de standplaats van den controleur
der adrainistratief mode Bireuen geheeten onderafdeeling, naar het Z. de GajO-weg af. In 1903
begonnen, is deze thans zoo goed als voltooid.
De bevolking leeft van landbouw (rijst, pinang,
suikerriet, djagoeng), veeteelt on handel. Te
Djangka wordt ook veel zout gemaakt, dat voor
een good deel naar het Gajoland en ook naar
Pidie wordt uitgevoerd.
PEUTOE. Een landschap van de onderafdeeling LW" SoekOn, afdeeling Noordkust van
Atjeh, met J 3.500 zielen waaronder 1.100 geregistreerde mannen. Het omvat het midden- en
beneden stroomgebied van de Kroeong Peutoe,
de belangrijkste rechter zijrivier van de Kroeeng
Keureutoe. In de bovenstreken vindt men een
gebied met petroleum-putten, ongeschikt voor
Westersche exploitatie, waaruit de bevolking
voor eigen gebruik en voor den kleinhandel ruwe
olie wint.

PFEIFFER (IDA). Wereldreizigster, geboren
te Weenen in 1797 als Ida Laura Reyer, huwt
in 1820 met Dr. Pfeiffer; gestorven to Weenen
in 1858. Op haar 2de wereldreis bezocht zij ook
Java, Sumatra, Celebes en de Molukken; hieraan
zijn 2 van de 4 deelbjes waarin ze haar wereldreis
beschreef, gewijd.
PHARMACIE. Zie het art. in de groote Encycl.
van Ned. Indie en, in deze beknopte Eneycl.
GENEESKUNDIGE DIENST (MILITAIRE).
PHASEOLUS LUNATUS L. fam., LeguminosaePapilionatae. Keko,ra (mAL.), Katjang kratog,
Ka,rhkratok, kratog (JAY.), Katjang mas, Rowaj
(soEND.). Kruidachtige slingerplAnt, sours als
grondbedekker on groenbemester gebruikt, met
witte bloemen net paarse vleugels, in trossen.
De plant is bekend our de zaden, die als kratokboonen wegens hunne vergiftige eigenschappen
(blIuwzuurgehalte) berucht Bij voldoende
koken wordt het vergif eehter verwijderd, terwijl
er bovendien rassen bekend, zijn, wier zaden geheel ongevaarlijk zijn en een uitstekend voedsel
leveren (b.v. de z.g. Limaboonen en de Madagaskarboonen). Het schijnt, dat in het algem.een de
soorten met witte zaden alleen voor raenschelijke
consumptie in aanmerking komen..
PHASEOLUS VULGARIS L. Bekende boon.soort, al of niet klimmend, meest in de bergstreken als groente voor den Europeaan aangeplant.
De windend,e vormen kent men als snijboonen
(Katjang kopak, SOEND.), of als sla-, princesseof spersieboonen (Katjang boentjis, MAL., SOEND. ),
waarvan intusschen nog een groot aantal vormen
gekweekt worden. De stam.boonen zijn bekend
als Preanger-boonen (Katjang beureum of K.
cljogo, SOEND.).
PHOENIX DACTYLIFERA L. Fam. Palmae.
Koerma (MAL., SOEND.), Koerm.6, (JAY.), Djitoen
(SOEND.). De Dadelpalm., afkomstig uit Z.-Europa en N.-Afrika , wordt in Indio bier en daar gekweekt. De bekende zoeto vruchten worden in
Indict ingevoerd.
PHYLLANTHUS DISTICHUS Mull, arg. Fam.Euphorbiaceae. Tjermai (MAL.), Tjerme (JAY.),
Tjareme (SOEND.). Boom,pje, tot 10 M. hoog, dat
in geheel Indict wordt gekweekt. De wortel is een
weinig giftig ; de bladeren worden in de inlandsche geneeskunde gebruikt ; de vruchten worden
in suiker geconsenTeerd, gegeten.

PHYLLANTHUS EMBLICA— PINANG.
PHYLLANTHUS EMBLICA L. fam. Euphorbiaceae. Mala,ka Koralika, (J-Av.), Ki malaka
(swum.). Boom, tot 20 M. hoog, op Java tot 1200
M. b. zee voorkom,end. Het hout wordt voor
houtskool gebrand en wegens de veerkrachtige
eigenschappen voor bijIsteelen gebruikt. De fijngesneden bast is een kleurstof voor het bruinkleuren van bamboevlechtwerk en vezeis. De
bleekgele zure vruchten worden rauw of geconfijt
gegeten; ook zijn ze een inlandsch geneesmiddel.
PIDIE (vulgo Pedir). Een tot de onderafdeeling Sigli der afdeeling Noordkust van Atjeh
behoorend landschap, groot 256 K.3/1 2. met 5971
geregistreerde mannen (eind 1915).
Het gebied bestaat deels uit laagland, deels
uit heuvelterrein.
De bevolking leeft van rijstbouw, waaraan ook
de veestapel, bestaande uit 4800 runderen en 200
karbouwen, wordt dienstbaar gemaakt. Suikerriet wordt aangeplant en tot sap en suiker verwerkt voor binnenlandsch verbruik, maar uitvoer bestaat van pinang, copra en peper.
Uit den chaos van hoofden in de Pidie-streek
traden steeds de bestuurders van Pidie en Keumangan het meest op den voorgrond. leder had
zijn aanhang van naburige oeleebalangs, en zoo
vorraden zij twee partijen, die fel tegenover
elkaar stonden,, vermoedelijk als gevolg van
beiderzijdsch streven naar het bezit van de
mondingen van de Pidie- rivier. Voor verdere
geschiedkundige bijzonderheden zie het artikel

ATJRH.
PIDJET

(JAN.), pidj i t (MAL.). Massage van
het geheele lichaam of van een gedeelte daarvan,
als aangename prikkel reeds in oude tijden
in zwang. Bij pidjet wordt meer geknepen; bij
oeroet (MAL., JAY.) meer gewreven. Bij groote
vermoeidheid wordt deze massage veel toegepast en ook bij verschillende ziekten. Dus
bezigden de inlanders al langen tijd massage
voor geneeskundige doeleinden, alvorens die in
de geneeskunde in Europa werd ingevoerd.

PIDJETAN (JAY.), Zie LANSIUM.
PIEK VAN INDRAPOERA of PIEK VAN
KOERINTJI. Zie KOERINTJI (GOENOENG).

PIERSON (Mr. NICOLAAS GERARD). Geboren te Amsterdam in 1839, overleden in 1909
te Heerastede; beroemd staathuishoudkundige;
ook op Indisch gebied bewoog hij zich, o. a. in
de voloende geschriften : „Het kultuurstelsel
Amst. 1868" waarvan in 1877 eene omwerking
verseheen onder den titel „Koloniale politiek."
Java en de koloniale questie, Amsterdam 1871;
Het Indische muntwezen en de belangen der
planters, Economist 1887; De economische
toestand op Java, Haagsche zendingsbode 1904.
PIGAFETTA (ANTONIO).

Geb. to Vicenza

(Lombardije), wellicht in 1491 (of vroeger), gaat
als „Antonio Lombardo" (A. de Lombard)
1519 made scheep met den tocht onder Magelhaes om 8 Sept. 1522 te Sevilla weder to
keeren; met bij zich zijn geregeld gehouden
dagboek.
Eerst 1894 wordt het Ital. hs. van deze reis
door A. da Mosto good en volledig gepubliceerd
to Rome (in de Raccolta etc." ter eere van het
4e Columbus-eeuwfeest; ook in overdruk); en
opnieuw, nu met Engelsche vertaling, noten en
uitvoerige bibliographie, door J. A. Robertson in
de groote serie van „The Philippine Islands",
dl. 33-34; on ook afzonderlijk in 3 dln.,
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Cleveland (U. S. A.) 1906, waarvas het 3e
deel een register.
De edities van Da Mosto (met noten, dooh
zonder register) en Robertson vullen elkaar aan,
en vormen samen den allermerkwaardigsten
tekst van Pigafetta's „Relazione sul prima viaggio
intorno al globo" (D. M.), alias „Magellan's
voyage round the world" (R.), die de kostbaarste Europ. bron is voor de oudste kennis van
het' oostelijk deel van onzen Archipel.
PIKOEL (MAL., JAY., SOEND. ), in het Roll.
meestal pikol; oorspronkelii E eon schoudervracht,
thans officieel gerekend op 100 kati = 125 Amsterd. pond = 61,7613 K.G.
PIMPINELLA ANISUM L. Fam. Umbellif erae.
De starctplant van het Europec ache „Anijszaad"
(beter Anijsvruchten), in de Earop. apotheken.
als Fructus Anisi bekend, en door de inlanders
weinig of niet gekweekt of gebruikt. De naam
Adas maniq (JAv.), die men we' voor de Anijsvruchten vindt opgegeven, schijnt eerder toe te
komen aan venkelvruchten.
PINANG (MAL.), Djambe (LAAG-JAV. ) Djambe
(so END. ) Wohan ( noon- JAY. ).
Areca C atechu L., fam. Palmae. De naana betelp al m,
aan deze gegeven, is minder juist, daar „betel"
de benaming is voor de sirih, welke ben.aarking
door het Portugeesch uit het Tamil tot ons
is gekonaen. Hooge palm met gevindo bladeren on vertakte, onder de kroon geplaatste
bloem.trossen. In geheel Indio gekweekt. De
-vruchten, betelnoten, ook wel arekanoten genaam.d, worden algemeen gebezigd bij het sirihkauwen. In het huishoudelijk leven der inlandsche bevolking van Ned.-India vervult de sirihpruim een groote rol; in iedere woning vindt men
een koperen of houten schaal, waarop betelblad,
tabak, kalk, gambir en pinang-noot in koperen
doosjes en bakjes voor de gasten gereed liggen.
Het aanbieden daarvan gaat ook aan iedere
beraadslaging vooraf on het aanbieden en aannemen beduidt vrede en vriendsehap. In vele
streken van den Arehipel geldt het gereedmaken
on het aanbieden van een sirihpruim door een
meisje aan een jongeling als teeken van genegenheid on het aannemen van do gave staat
gelijk met een begin van vrijage. Om de betelpruina to waken, worden een of twee van de
geurige, roodsappigo on bittere bladeren der betel- of sirihplant (zie SIRIH) gonomen, die men
op de knie afveegt, om er daarna de punten af to
scheuren en ze vervolgens te bestrijken met eon
weinig kalk van eene fijne, uit schelpen gebrande
soort; dan breekt men een stuk van een schijfje
gambir on knijpt met den pinang-kraker een
stukje pinang-noot af en beide ingredienten worden in het blad gewikkeld, dat dicht gevouwen,
in den mond gestoken on gekauwd wordt. De
Maleier verkiest eon jonge, de Javaan eon oude
pinangnoot. Terwijl zij de betelpruim in den
mond hebben, steken zij eon weinig gekorven
tabak tusschen lippen on tanden on brengen die
ora te kunnen spreken. tussehen de lippen en het
tand vleesch.
Vooral tegen wonden on verzweringen wordt
het met sirih on Areca-noot vermengde speeksel,
onder het uitspreken van bezweringen, op de
aangedane, plek uitgespuwd. De blad- on bloomscheeden dienen tot het inpakken van goederen.
Ook het bout der stammen wordt gebruikt. Waar
de Areca-palm in sommige streken van den
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PINANG— PISONIA SYLVESTRIS.

maar wordt tegenwoord,ig ook gek -weekt. Om Archipel ontbreekt, worden de noten van elders
trent de cultuur zijn nog weinig gegevens bekend.
aangevoerd en vormen een niet onbelangrijk
Men is tot het kweeken overgegaan, toen omhandelsartikel op de inlandsche markt. Ook is
streeks 1890 de prijzen geweldig stegen. (tot
de uitvoer zeer belangrijk; in 1916 van Java:
1 300 per pikoel). Tegenwoord,ig wordt hij in do
3.872.870 K.G., van de Buitenbezittingen
westersche geneeskund,e tegen gonorrhea ge20.565.215 K.G.
bruikt. Tegen dezelfde kwaal gebruikt de inlander
PINANGA TERNATENSIS Sche1-I. Fam. Palhem, maar bovendien tegen dysenterie en an.dere
mae. Niboeng m.erah (MAL.). Een slanke rechte
buikziekten. Vaak worden andere Pipersoorten
palm van Celebes en de Molukken. De gemakkeverkocht voor Koemoekoes; ook de vruchtjes
lijk splijtbare stam wordt voor latwerk gebruikt.
van Litsea citrata worden wel als koemoekoes
Het palmiet is eetbaar.
verkocht.
PINGGIRS. Onder dezen naam is een yolksPIPER ; PIPER NIGRUM L. Zie PEPER.
stain bekend, in de Vorstenlanden op Java gevestigd ; volgens Veth, Java 2e druk Dl. I, bl.
PIROE. Afdeelingshoofdplaats, tevens hoofdplaats der onderafdeeling West-Ceram, afdeeling
390, afstammelingen van een deel der bewoners
Ceram, residentie Amboina. De plaats ligt aan de
van Balambangan, die door Sultan Ageng van
gelijknamige baai, ook wel baai van Tanoenoe
Mataram, na de verovering van eerstgenoemd
genoemd, aan de Zuidkust van West-Ceram.
rijk, naar Mataram werden overgevoerd, .waar
hunne vrouwen meestal als minnen in den Kraton
PISANG (MAL. en 1100G-JAV.). Vrucht van
Musa paradisiaca (Zie MUSA). De pisang of
gebruikt werden, terwijl de madmen een handbarman [gedang (LAAG-JAV.), tjaoe (SOEND.)1
work uitoefenden.
komt in tal van varieteiten in den geheelen
PINI. Een van de 3 grootb Batoe eilancl9n (zie
Archipel zeer algemeen voor en neemt odder
aldaar).
de ooftsoorton een eerste plaats in. Afmetingen,
PINOEH (PINOH). Linker zijrivier van de
kleur, smaak en geur der verschillende pisangMalawi, ontspringend op den Boekit (berg) Besoorten zijn zeer verschillend, evenals het getatoe. Haar stroomgebied vormt de onderafbruik, dat van de vruchten wordt gemaakt. De
deeling Pinoehlanden van de afdeeling Sintang,
voornaamste soorten, die in onberciden toestand.
residentie Wester-afdeeling van Borneo.
als ooft gegeten warden, li...eeen in het Maleisch
De bevolking, bestaanL uit zoog.:,enaamcle
pisang radja, pisang radja sereb, pisang iris en
Maleiers, de in naam tot den Islam bekeerde
pisang anitem, welke laatsto zeer algomeen als
Dajaks, Djoengkau's en Kebahan's genoeml,
voedsel voor zeor jonge kinderen dient. In
on beidensche Dajaks, — net eon totaal zielental
onrijpen toestand bevatton do pisangvruchten
op ultimo 1915 van 10.196, --is in het genot van
veal zetmeel, dat bij do soorLen, welke onhereid
hare eigen rechtspleging gelaton.
gegeten kunnen worden, bij d.o rijping vrij snel
Heofdzakelijk leeft de bevolking van rijstbouw op ladangs, het inzamelen van boseh- 1 in sulker wordt omgezet, die den zoeten smaak
der rijpe vrucht veroorzaakt. Herhaaldelijk zijn
producten en bij lagen waterstand der Pinoh van
op Java pogingon aangewend. om uit, onrijpe
wat goudwassellen.
pisangs op groote sehaal zetmeel to winnen,
PINRANG. Onderafdeeling van de afdeeling
maar doze hobben 'riot tot con behoorlijk resulPare Pare van het gouvt. Celebes en Onderh.
taat kunnen leiden.
met gelijknamige standplaats voor den bePISANG (POELAU). I. Rotsachtig eila,ndje op
sturenden ambtenaar.
de Westkust van Sumatra, ter hoogte van PaPINTO (FERNAO MENDES). Geb. --I- 1515
dang en de reede van daze plants beschermend.
to oud-Montemor in Portugal, gaat in 1573 als
tegen den Westerstorm. Het eiland is niet bekoopman naar Port. Indic, en doet reizen naar
woond in den eigenlijken zin, dock er staat een
Pegoe, Siam, Malaka, Sumatra, Java, China on
Licht (met bediening), en het is ingericht tot pestJapan. Zijn reisbeschrijving (Peregrinacdo), die
quarantaineplaats.
o. a. ook over Java on Sumatra kostbare geDo weelderige, fraaie plantengroei en de gelegevens bevat omtrent het tijdvak 1540— + 1550,
genheid tot het nem.en van een zeebad aan het
is voor het eerst pas in 1614 to Lissabon gedrukt,
W.lijke strand, maker het tot eon gezocht oord
daarna tallooze malen herdrukt on vertaald.
voor uitstapjes van do Padangers.
PINTOE - massief. Een geweldige, grootsche,
Eiland voor de reede van liroe in de resiII.
oude andesiet-vulkaan in het midden van het
dentie Benkoelen ; bier vestigden zich de EngelKaro-Randgebergte op Sumatra, grootendeels
schen in 1745. Thans ligt op dit eiland nog een
met oerwoud bedekt, waaruit de naakte wanden
drukke handelskampong.
van den vulkaan Sibajak (2070 M.) to voorschijn
Zie BANDA-EILANDEN.
III.
komen.
windpoort). Kloof ten
PISO - PISO of TANDOEK BENOEA. Een inPINTOE ANGIN
drukwekkende, steile berg, die zich tot 1965 M.
W. van de Batang Gadang in de res. Sumatra's
hoogte verheft aan den Noordoever van het TobaWestkust, waarover de weg wordt aangelegd,
meer (Sumatra).
die Pajokoemboeh verbindt met de Oostkust.
Een bergpas in den weg van Tanah Batoe naar
PISONIA SYLVESTRIS T. et B. fam. NyctaNatal (res. Tapanoeli) draagt ook dien naam.
ginaceae. Sajoer poetih (MAL. moL.). Lage, onregelmatig vertakte on kromme boom, op Java
PIPER BETLE L. Zie SIRIH.
alleen bekend van twee moeilijk to bereiken rotsPIPER CUBEBA L. f. Fan], Piperaceae. Toeilandjes aan de Oostkust van Noesa Kambangan,
naoekoes, Lada berekoer (MAL.), Koemoekoes
ook voorkomend op de Duizend-eilanden, Ma(JAv.), Rinoe (soEND.) Klimmende heester, tot
doera, Bali en de Molukken. De bladeren worden
15 M. hoog, met kleine bolronde vruchten, die
als groente gegeten. Vroeger warden bij de kroaan hun ondereincle van een steelvorrnig verning van een Javaansch vorst de bloem.en ( Kernlengsel zijn voorzien. De plant komt in den gebang Widjaja Koesoema) door een speciaal geheelen Maleischen Archipel in het wild voor,

PISONIA SYLVESTRIS—PLANGI.
zantschap van Noesa Kanabangan gehaald en
imn den vorst aangeboden.
PITHECANTHROPUS ERECTUS (Rechtop
gaande aapmensch), is de naam, dien Eugene
Dubois (op het voetspoor van Ernst Haeckel) in
1892 gegeven heeft aan het uitgestorven menschachtige wezen, welks overblijfselen hij gevonden
had in andesitische tufren van . het Kond'enggebergte in de residentie Madioen, nabij Trinil,
district Ngawi, in het ravijn op den linkeroever
van de Tji-Bengawan, 15 M. onder den beganen
grond. (Een gedenksteen wijst heden de juiste
vindplaats aan.)
De overblijfselen bestaan uit een schedeldak
(caivarium),dijbeen (linker) en tweJ kiezen uit de
bovenkaak. Tegenwoordig berusten de fossielen
in Teyler's Museum te Haarlem. In 1907-08
hebben Duitsche geleerden, op aansporing en
onder leiding van mevrouw de wed. Prof. Emil
Selenka, onderzeekingen gedaan op de vindplaats
van P. bij Trinil, maar Been verdere overblijfselen
gevonden.
PITHECOLOBIUM DULCE Bth. fain. Leguminosae-Mimoseae.
Asem koerandji (JAY.), Ki
pock (soEND.). Boom uit trop. Amerika, al lang
geleden in Indic ingevoerd, en vaak aangeplant.
Bladeren uit slechts vier blaadjes bestaande, peul
rolrond; zaden met eetbaren zaadrok. De bast
bevat een bruikbare looistof.
PITJOENG (soEND.). Zie PANGEI, PANGI.

PITOE OELOENA SALO en BOVEN BINOEANG. Onderafdeeling der afdeeling Mandar,
-

gouvt. Celebes en Onderhoorigheden.
PITOEMPANOEWAE. Afgeleid van pitoe,
zeven, en banoewa, landschap, was een confederatie van zeven Bon6sche volkplantingen in het ten
Noorden der Tjenrana-rivier gelegen kustgebied
van Wadjo .en Loewoe. Thans is deze landstreek
toegevoegd aan de onderafdeeling Wadjo en
heeft het zelfbestuur van Bond (welks opheffing in voorbereiding schijnt), er niets meer to
zeggen.
PITRAH is de (uit het Arabische fitrah verbasterde) benaming van de liefdegave, welke
ieder Moslim (man, vrouw en kind) volgens de
Moslimsche wet aan het einde der vastenmaand
(zie aldaar) behoort op te brengen. Slechts zij, die
niet bemiddeld genoeg zijn om in hun eigen
levensonderhoud en dat der hunnen te voorzien,
zijn van deze verplichting vrijgesteld. Overeenkomstig de oorspronkelijke bedoeling dozer gave,
als spijziging der armen, behoort de pitrah to
worden opgebracht in natura, in Ned.-Indic dus
in den vorm eener hoeveelheid rijst, welke volgens de wet moot ten goede komen aan dezelfde
8 categorieen van armen, behoeftigen, enz., die
ook recht hebben op de opbrengst van de djakat
van het vermogen. In werkelijkheid , komt
echter de pitrah hooidzakelijk ten bate der zgn.
„Mohamm. geestelijkheid" (vgl. DJAKAT) on
de inlevering der rijst wordt in het algemeen
vervangen door betaling in geld.
De pitrah wordt in Ned.-Indic evenals in de
geheele Moslimsche wereld met bijzonderen god sdienstijver opgebracht.
PLADJOE. Zie PPLADJOE.
PLAKKAAT PANDJANG of „het lange plakkaat" is de naam, die gegeven wordt aan het

besluit van 11 October 1833, door Van den Bosch
als commissaris-generaal getroffen voor Sumatra's Westkust, en waarbij de bevolking dier
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streken — alwaar toen de Padri-oorlog gewoed
had — in het volkomen bezit gelaten wend van
haar politieke en huishoudelijke rechten, zoodanig, dat het Gouvernement zich niet bemoeien
zou noch met het benoemen van hoofden, noch met
derzelver rechtspleging of eenige andere huishoudelijke aangelegenheid, noch ook belastingen
zou invoeren. De tekst van het plakkaat is to
vinden bij Kielstra in Bijdragen v. h. Kon.
Inst. T. L. V. deel 38 (1889), biz. 229.
PLANCIUS (PETRUS). Eigenlijk: Peeter Platevoet, d.i. platvoet, naar een lichamelijk gebrek aldus bijgenaamd; geboren. in 1551 of in
voorjaar 1552 to Drenoeter (Fr.: Dranoutre) bij
Belle (Fr.: Bailleul), aan den Z.-voet van den
Kemmelberg ten Z. W. van Yperen, overleden
to Amsterdam 15 Mei 1622, 70 jaar oud, beroemd
kartograaf, vooral van 1598-1601 de machtigste
adviseur en invloedrijkste deskun.dige to Am-.
sterdam bij bet voorbereiden der eerste Holl
scheepstochten naar onze Oost.
Bovendien komt hem de eer toe voor een
arbeid, die beslissen.d mag heeten voor de vestiging van ons koloniaal gezag in het Oosten.:
de opleiding van stuurlieden. voor de greet°
vaart op Indic. Voor n.adere bijzonderheden zie
het uiterst belangrijke art. in de groote Encyol.
en verder eveneens aid. het art. KAARTBESCHRIJVING-.
PLANGI. Letterlijk in Mal. „veelkleurig, regenboog-achtig", evenals Mal. pelang; technische
term voor de met het plaatselijke rijg- of plangiprocede in kleuren versierde doeken van Java,
Bali, Sumatra, ook Borneo; en voor het geheel
analoge bandhdnd- of „bind"-werk van de meeste
landstreken van Engelsch-Indio.
Voor de techniek wordt Kier verkort gegeven
de nog nimmer in druk verschenen voortreffelijke beschrijving van de thans welbekende Jay.
voorgangster Kartini:
De benoodigdheden voor het vervaardigen
zijn: witte zijde voor het fond, allerlei houten figuurvorm.pjes (pgta's), fijngemalen houtskool, een
rijgnaald, ananas-draad, jong pisang-loof (poepoes), kurkuma, verschillende soorten kasoemba,
on kleine verfkwastjes.
De to bewerken zijde vouwt men in de lengte
dubbel, en naait beide helften aan den rand met
losse steekjes aan elkaar.
Nu volgt bet bedrukken van het fond met figuurtjes. Daartoe wordt de zijde op een tafeltje
uitgespreid; de figuurvornipjes die men gebruiken wil, doopt men in het houtskoolpoeder, on
drukt ze op de stof af (njeplok). De zijde, die bierdoor smoezelig is geworden, wascht men daarna
in koud water of ; de houtskool-afdrukken zullen

niet verdwijnen.
Dan neemt men de rijgnaald met dubbelen
ananas-draad, neemt de bedrukte zijde in de
hand, en rijgt al de figuurtjes op de zwarte lijnen
in, daarbij tusschen de figuurtjes onderling een
eindje draad latend. Is dit rijgen (loedjoeri) klaar,
dan knipt men de draden welke de figuurtjes underling verhinden, middendoor, vat de uiteinden
van elke figuur en haalt ze stork aan, windt ze
eenige keeren om het nu ontstane knopje van 't
good, en knoopt ze stevig samen. Na dit samenknoopen (ngetjoet) volgt het inw:kkelen (boengkoes). Het jongo pisang-loof, dat er nog geel moot
uitzien, knipt men in kleine vierkantjes, en omwikkelt daarmee alle knopjes van het plangi-
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werk, elk pakje weer met ananas-draad samenbindend.
Thema volgt het verven in geel, de eerste kleur
waarmede alle plangi-werk geverfd wordt. De
kurkuma-wortels heeft men daartoe geschild, geraspt, en dan met azijn en water overgoten; het
vocht laat men door een doek loopen, en dompelt
het plangi-werk er in.
Na het geelverven volgt het geven van de roode grondkleur. Een groote hoeveelheid op de pasar gekochte kesoemba mengt men aan met water
en azijn, zet dit in een pot op het vuur, en werpt,
wanneer het aan de kook is het plangi-werk er in,
dat men dan een heele poos er in laat koken. Een
dag on een nacht laat men het plangi-werk in den
pot staan, wringt het daarop nit , en hangt het
aan een lijn to drogen. Is het droog geworden, dan
worden de knopjes van hunpisang-omhulsels ontdaan. Die knopjes-zelf zijn daarbij wit gebleven.
Nu volgt, desgewenscht, het nader kleuren van
de figuren in die knopjes. Verschillende kleuren,
kesoemba, en andere, mengt men met water on
azijn aan, neemt een of meer verfkwastjes, en
verft nu elk witte knopje net de kleur die men
als figuurtjes op de plangi wil geverfd zien. Daarna laat men het goed droog worden; en herhaalt
nu, met nieuwe omwikkeling van alle knopjes, bet
grondverven minstens Con keer, maar soms wel
tot vijf maal. Dan trekt men de draadjes waarmode de diverse figuurtjes tot knopjes waren ingeregen, stuk, en het plangi-werk is kant en klaar.
PLANKTON. Zie de groote Encycl. van Ned.
Indio.
PLANTAGO MAJOR L. Fam. Plataginaceae. Daoen oerat, Daoen. sendok, Rkor angin,
(mAL.); Oerat, Sangkoebah (JA.v.), Ki oerat
(soEND.). Kruidachtige plant, over de geheele
aardo verbreid, in Nederland een algemeen
onkruid (Weegbree), in Indio in de bergstreken groeiend en niet zelden aangeplant in verband met zijn, gebruik als geneesmiddel. De geheele plant met wortel en al wordt aangewend
tegen blaassteenen en als diureticum.Verder is zij
2.1s een middel tegen diabetes aanbevolen. In
Europa worden de fijne zaden als la xans gebruikt.
PLANTENGROEI. Zie VEGETATIE.
PLANTENNAMEN. Zie het art. in de groote
Encycl. van Ned. Indio.
PLANTENTALK. Zie MINJAK TtNGKAWANG.
PLANTENTIJIN ('S LANDS) te Bufienzorg.
Doze werd in 1817 gesticht door Dr. C. G. L.
Reinwardt, die vroeger hoogleeraar aan het
Atheneum illustre to Amsterdam was geweest,
maar die in 1815 de Comrnissarissen-Generaal
vergezelde, toen doze naar Java vertrokken om
het Bestuur over onze kolonien van de Engelschen over to nemen. Reinwardt kreeg den titel
van Directeur tot do zaken van Landbouw,
Kunsten en Wetenschappen en was door den
aard van zijn betrekking veel op rein, maar
verzamelde dan tevens tal van gewassen, die
naar Buitenzorg gezonden werclen; zoodoende
waren bij zijn vertrek naar Europa in 1822 (hij
word toen hoogleeraar in de plantkunde to Leiden) reeds 900 levende planten in den tuin to yinden. Zijn opvolger als directeur van 's Lands
Plantentuin was Dr. C. L. Blume, die den tuin
eveneens met tal van gewassen verrijkte, maar
die helaas later, toen hi; directeur was van.
's Rijks Herbarium te Leiden, herhaaldelijk po-

gingen in het work heeft gesteld om 's Lands
Plantentuin to benadeelen. Tengevolge van bezuinigingswoede volstond men eenige jaren met
2 hortulani, later met 1; als zoodanig weld in
1831 definitief benoemd J. E. Teysmann, een
organisator van den eersten rang; op botanisch
gebied werd de adj. hortulanus Dr. J. K. Hasskarl zijn leermeester; doze wist .b.em to overtuigen van de noodzakelijkheid van een volledige
herplanting van den tuin, zoodanig, dat alle
planten volgens hun natuurlijke verwantschap
zouden worden geplaatst. Aan doze herplanting,
die van 1837-1844 word doorgevoerd, dankt de
tuin in hoofdzaak zijn belang als wetenschappelijke installing. Andere botanische tuinen in de
tropen overtreffen Buitenzorg wellicht wat parkaanleg betreft en maken daardoor op den leek
misschien meer indruk, er is er ;een enkele, die
zich in wetenschappelijk opzicht met Buitenzorg
meten kan. In 1868 werd, op aandringen van
Teysmann, weer een plantkundige als directeur
benoemd , en wel Dr. R. H. C. C. Se/heifer, die
in de 12 jaren van zijn directoraat heel wat
heeft tot stand gebracht. Het belangrijkste was
de Cultuurtuin van Tjikeumeuh, gesticht op eon
landgoed ter grootte van 75 H.A., 3 kwartier
uit het centrum. van Buitenzorg, gelegen.
Na den flood van Scheffer werd op advies van
de hoogleeraren in de botanic aan de Rijks-Universiteiten tot directeur van ' sLands Plantentuin
benoemd Dr. Melchior Treub, toenmaals assistant
aan het Botanisch Laboratorium te Leiden. Onder zijn directeurschap ontwikkelde zich de reeds
zees groote instelling tot eon wereldinstituut, dat
ver uitsteekt boven allo wat van dien aard tusschen de keerkringen wordt aangetroffer. Het
personeel werd uitgebrcid, een succursale van
's Lands Plantentuin gevestigd te Siboelangit, op
een hoogte van 500 M. gelegen aan. den wag die
ter Oostkust van Sumatra van Medan voert naar
de hoogvlakte, m.eer speciaalnaar Be rastagi. Doze
tuin is vooral bestemd voor een centrum, van
waaruit de wilde flora van Sumatra's Noordelijke
holft kan worden bestudeerd, terwijl de wilde plan.ten in den train in kultuiir genomen kunnen. worden. Een Museum voor technische en handeLsbotanie kwam tot stand, word in 1903 geopend
en al spoedig trad als chef op de hoer K. Heyne.
Een agrikultuurchemisch-laboratorium to Tjikeuraeuli werd gebouwd; in 1885 word een
vreemdelingenlaboratorium geopend.
MaarTreub deed meer: zijn eerste -verlof in Holland word door hem gebruikt, om bij particulieren een fonds bijeen to brengen onder den naam
„Buitenzorgfonds", waarvan de rente samen met
een subsidie van de Regeering zou gebruikt worden om botanici in de gelegenheid to stellen een
bezoek te brengen aan 's Lands Plantentuin.
Een ander laboratorium ten behoeve van de.
vreemdelingen kwam tot stand te Tjibodas op een
hoogte van 1450 M. boven do zee, dicht bij
Sindanglaja aan den rand van het oerwoud; do
tuin heeft een grootto van 31 H.A., is als park
aangelegd en heeft sedert 1891 een eenvoudig
houten gebouwtje, door Treub tot stand gebracht met behulp van afbraak van het oucle
paleis van Tjipanas ; in dit gebouw zijn eenige
logeerkamers, een conversatiekamer en een
laboratoriumkamer. Bovendien. heeft Treub een
Gouvernementsbesluit weten uit to lokken,
waarbij het oerwoud achter den bergtuin. ter
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grootte van 280 H.A., zich uitstrekkende tot
Et an den top van Gede en Pangg6ranggo, gesteld
werd onder het beheer van 's Lands Plantentuin
op voorwaarde, dat het ten eeuwigen dage in ongeschonden staat bewaard zou blijven. Dit is dus
he eerste natuurmonument in. Ned. India.
In 1893 onderging 's Lands Plantentuin een
uitbreiding in geheel andere richting. Europeesche landbouwondernemingen brachten een som
gelds bijeen om Treub in staat to stollen een landbouwzooloog aan to stollen, die de voor den landbouw schadelijke on nuttige dieren moest bestudeeren. Als zoodanig werd benoemd Dr. J. C.
Koningsberger. Eenige jaren later ging daze in
staatsdienst over on daarmee word aan den Plantentuin een zoologische afdeeling verbonden, nu
gerepresenteerd door het laboratorium voor faunistische zoologie en het fraaie zoologische Museum, dat tal van goad geconserveerde inlandsche
dieren bevat. In hetzelfde jaar 1893 word op
soortgelijke wijze Dr. J. van Breda de Haan aan
Buitenzorg verbonden, ten einde een onderzoek in
te stellen naar de ziekten van de Deli-tabak; de
kosten werden gedragen door de Deli-planters.
Hieruit ontwikkelde zich allengs het Deli-proefstation (zie onder PROEFSTATIONS), dat ten
slotte onafhankelijk werd van 's Lands Plantentuin. Ook voor de andere proefstations, die zich
uit 's Lands Plantentuin ontwikkelden, zooals
dat voor koffie, voor indigo, voor Vorstenlandsche tabak en voor thee wordt verwezen naar het
artikel Proefstations.
Met 1 Januari 1905 kwam op voorstel van
Treub een Departernent van Landbouw tot
stand. Behalve andere takken van dienst, zooals
het Boschwezen en de Veeartsenijkundige Dienst,
werd 's Lands Plantentuin daarin opgenomen,
echter niet als een geheel. De verschillende afcleelingen werden nu deelen van het Departement en 's Lands Plantentuin was als zoodanig
verdwenen. Onder Treub's opvolger, Dr. Lovink,
weld de Plantentuin weder hersteld, in zooverre
laartoe vereenigd zouden worden die afd. die
van zuiver wetenschappelijken aard zijn.
Tot 's Lands Plantentuin behooren thans de
eigenlijke botanische tuin met die to Tjibodas en
to Siboelangit, het herbarium en botanisch museum. to Buitenzorg, de botanische laboratoria
be Buitenzorg (Treub-laboratorium,, in 1914 gesticht ter nagedachtenis aan. Treub) on te Tjibodas, het zoologische museum on het laboratorium
voor faunistische zoologie to Buitenzorg en het
pharmacologische en phytochenaische laboratoriem te Buitenzorg. Tot Directeur is, nadat Dr.
Koningsberger president van den Volksraad is
geworden, benoemd Dr. W. Doctors van Leeuwen.
Ten slotte moeten Mer nog een paar woorden
2:ewijd worden aan den eigenlijken botanischen
tuin, die met het door Treub in 1891 daaraan toegevoegde eiland van 12 H.A. een oppervlakte
heeft van 50 H.A. Het grootste deel van den tuin
bestaat nit boomen en heesters, slechts een klein
stukje is bestemd voor kruidachtige planten.
Enkele plekken munten uit door parkaanleg, zoo
do groote en de kleine vijver en de waterpartij bij
de rivier, de Kanarielaan en de Koningspalmenhan met de gazons ter weerszijden daarvan.
De tuin holt mar de rivier de Tjiliwoeng, waar
het zooeven genoemde eiland ligt en tengevolge
hiervan zijn er op enkele plekken fraaie vergezichten op den Gede en op den Salak. De tuin
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van het paleis van den G. G. grenst aan den Plantentuin, zoodat de onkundige den indruk krijgt,
dat het paleis in 's Lands Plantentuin is gelegen.
PLANTLORE. Men noemt tegenwoordig aldus
de studio der planten in haar verband met het
volksleven. Plantlore is dus een onderdeel van
folklore, dat is de geheele schat van traditie
door eon yolk zelf allengs verzameld. Eenige
aanduidingen, wat ten aanzien van Ned. Indio
tot dit gebied behoort, mogen hier plaats yinden. Allereerst is een belangrijk element in de
plantlore : de inlandsche opvatting der bezieling
van planten; over dit „plantenanimisme" zijn
verschillende bijdragen geleverd door G. A.
Wilken, A. G. Vorderman en A. C. Kruyt,
vooral in het 5o hoofdstuk van zijn work „Het
Animisme in den Ind. Archipel" (1906), dat
over „zielestof van planten" handelt. Met de
animistische opvatting hangen een groot aantal
zaken op plantlore-gebied samen : zoo de inlandsche waardeering van vele geneeskrachtige
kruiden, de vele animistische gewoonten bij het
planten en oogsten : alleen van de rijst on den
klapperboom ware eene afz,onderlijke plantlore
to verzamelen, en evenzoo bij de andere oogstgewassen. Hiertoe behoort bijv. het toespreken
van vruchtboomen om ze tot vruchtdragen opte wekken, de vrees om vruchtboomen to vertoornen door het plukken van onrijp ooft, enz.
Animistisch zijn ook de plechtigheden, die vaak
verbonden zijn met het inzamelen van boschproducten, aismede de bijzondere taal, of juitor
een beperkt a,antal van bijzondere woorden,
gebezigd bij het winnen van Baroes- kam.fer (de
zg. „pantang kapoer"), van aloe-hout („pantang garoe"), van getah pertja, van pelet, van
palmwijn, van kruidnagel, enz.
Een bijzonder zuivere bron om kennis van
vele, op onmiddellijke natuurbeschouwing berustende, details van Indische plantlore to
putten, is de schat van spreek w oor de n,
spreekwijzen en raadsels, aan het
plantenrijk ontleend. Onze Ned -Ind. literatuur
bezit van die spreekwoorden in verschillende
talen bereids zeer goede verzam.elingen; ook
voor andere onderdeelen van plantlore zijn vele
elementen aanwezig.
PLAOSAN (TJANDI). Zie PRAMBANANTEMPELS.
PLATINA. In Ned. Indic is dit metaal alleen
gevonden in de goud- en diamantwasscherijen
van Martapoera, (vooral die bij Goenoeng
Lawak), doch slechts in kleine hoeveelheden.
PLATOEK (JA.v.), belatoek (DIAL.). Naam voor
spechtvogels. Zie SPECHT.
PLATVISSCHEN (Pleuronectidae). Doze visschen, behoorende tot de Acanthopterygii, zijn
bodemdieren, die stork zijdelings samengedrukt
zijn en op een der zijder liggen, die dan ongepigmenteerd is. Hiervan konaen verschillende soorten in den Indischen Archipel ter markt. Twee
tong-soorten : Cynoglossus bilineatus Lac. Ikan
Lidah loempoer (DIAL.) en Cynoglossus lingua
H. B. Ikan Lidah pasir (DIAL.) verschijnen op de
tafel der Europeanen. Psettodes erumei (Bl. Schn.)
wordt wel Ikan bot genoemd. De naam Mata
sabelah (DIAL.) wordt aan con aantal soorten
Platvisschen gegeven.
PLECTOCOMIA ELONGATA Bl. Fa ra Palmae.
Rota .n dahan (DIAL. ). Pendjalin warak (J.Av.), Boeboewaj (soEND.). Een dikke rotansoort, waar-
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van de fraaie, met lange schutbladeren bedekte
bloeiwijzen gedroogd een uitstekend materiaal
voor versiering zijn.
PLEIHARI. Onderafd. der afd. Bandjermasin,
res. Z. en 0. afd. van Borneo onder een Civ.
Gezaghebber met standplaats Pleihari; bestaande
uit de districten Pleihari, Maloeka en Satoei
(zie ald). De onderafd. is schaars bevolkt en bestaat grootendeels uit woesten grond.
PLERED. Zie bij KtDATON-PLRRED.
PLEVIER - VOGELS. Onder dezen naam vatten
wij sanien de tot de famine der Charadriidae
vogels, zijnde scholeksters, 'steenloopers, zwaluwplevieren, plevieren en grielen.
Van scholeksters komt een soort in den Archipel
voor, Haematoptts longirostris, die veel op de
Europeesehe soort gelijkt. Van de eigeelijke plevieren is de meest voorkomende de Aziatische
goud.plevier, Charadrius fulvus. De bij ons in
Nederland voerkomende goudkievit, Squatarola
squatarola, komt eveneens geregeld in Indio voor.
Als verdere vertegenwoordigers van de plevieren
moeten de Spoorkieviten genoemd worden, die
in 3 soorten in Oost-Indio zijn waargenomen. Zij
worden Spoorkieviten genoemd naar den ocherpen spoor of doom, die zich aan de vleugelbocht bovindt.

behoorende

PLEYTE (CORNELIS MARINUS). Geboren in
1863 to Leiden, werd als assistent geplaatst aan
's Rijks Ethnographisch Museum, ora in 1887
op to treden als conservator van het Museum
van Natura Artis Magistra to Amsterdam. Behalve eon gids voor die verzameling schreef hij
gedurende zijn verblijf te Amsterdam een groot
aantal artikelen op ethnographisch gebied, vooral
in Tijdschr. Aardr. Genootsch., Bijdr. Kon.
Inst., en Intern. Arch. f. Ethnogr. In het
najaar van 1902 vertrok Pleyte naar Batavia
om daar te worden benoerad als leeraar in de
land- en volkenkunde aan de Afd. B. van het
Gymnasium Willexn. III, welke betrekking hij
tot de opheffing dier afdeeling in 1913 bekleedde ;
in 1915 werd hij benoemd tot leeraar in de
geschiedenis en volkenkunde aan de nieuwe
Bestuurssehool; overl. in 1917. Voornaamste geschriften.: Die Buddha-Legende in den Skulpheren des Tempels van Boro-Budur; De Inl.
kunstn.ijveiheid op W. Java en een groot aantal
tijdschrift-artikelen, vooral over het oude Soenda, de Badoej's, oudheidkundige en ethn.ogr.
onderwerpen.
PLUMBAGO ROSEA L. Fam. Plumbaginaceae
Akar binasa, Tjeraka xnerah (MAL.), Mehoelatoe
(AMB.). Overblijvend kruid van Azie, op Java gekweekt of verwilderd, met fraaie roode bloemen.
De wortel is sterk en aromatisch van reuk en
onaangenaam van smaak. Hij wordt algemeen
(als poele-pand,ak lelaki) gebruikt ors blares to
trekken als surrogaat voor de echte poele-pandak
BATAV.
Een papje van den wortel
wordt bij rheumatiek, op zweren en gezwellen, en
als abortivum gebruikt.
PLUMERIA. Zie PLUMIERA.
PLUMIERA ACUTIFOLIA Poir. Pam. Apocynaceae. Boenga koeboer (mAL.), Boenga kalong
tjoetjoe (MAL. MEN.), KambodjA, of Kembodja,
Sambodj4 (JAv.). Zeer bekende, Zuid.-Amerikaansche boom, overal, vooral op de kerkhoven,
aangeplant, kenbaar aan de eigenaardige vertakking, het xnelksap, dat bij de geringste verwonding uit den stain vloeit en de wit- met gels

bloemen, die den boom bedekken, als de bladeren
afgevallen zijn,.
PODOCARPUS AMARA Bl. Fam. Taxaceae.
Sapat (MINANGK. MAL.); Bill14 9 Radin, Tadji
(JAY.), Ki bima, Ki merak (soEND.); Een zeer
groote boom, tot 40 M. hoog, op Java en Sumatra, van 1000-1700 M. boven zee, verwant met
onze Coniferen. Het hout is een prachtig bouw- en
naeubelhout,
PODOCARPUS CUPRESSINA R. Br. Amboen
(MINANGK. MAL.); Aroe, Tadji, Tjemara, ikoeng,
Tjemara, toekoeng (JA,v.), Djamoedjoe, Ki poetri
(SOEND.). Zeer hooge boom, over den geheelen
Archipel verbreid, op Java, tusschen ± 1400 en
1750 M., vaak gekweekt als sierboona. Het
fraaie, licht.-,ele hoot is zeer gezocbt.

POEDING (MAL.). Zie GRAPTOPHYLLUM.
POEJOEH. Mal. naam voor den Snipkwartel (Turnix pugnax) en Hoog-Jay. voor gemak.
Zie ald. en KWARTEL.
POELAU (MAL.), POELO (JAv.), POELOE
in verschillende geijkte samenstellingen
Voor names met Poelau enz. samengesteld, niet in de bier volgende artikelen behandeid, zie het woord van onderscheiding.
POELAU LAOET. I. Eila,nd gelegen ten Z.O.
van Borneo (Koesan), waarvan het door Straat
Laoet gescheiden is. Het wordt van het N. naar
het Z. door een bergketen doorsneden, waarin de
G Sebatoeng de voornaarnste top is, on waarvan
een aantal riviertjes afstroomen. Er worden
steenkolenlagen in het N. van het eiland gevonden, die tot zeer belangrijke ontginningen aanleiding hebben gegeven (Zie BORNEO VI A).
Poelau Laoet vormde tot 1905 een zelfbesturend

landschap, gerekend tot de Tanah Boemboelanden. Thans is het een onderafdeeling der
afdeeling ZuidOostkust van Borneo. Kota Baroe
aan de Noordpunt, afdeelingshoofdplaats, dankt
met een ander plaatsje Stagen (zie aldaar) hare
beteekenis aan de kolenmijnen op het eiland.
Zie KOLEN. Het rotsachtige, grootendeels uit
den G. Saoe bestaande eilandjo Seboekoe ressorteert onder Poelau Laoet.
II. Zie POELAU TOEDJOEH.
POELAU LAWAN of P. LAWANG. Zie PtLALAWAN.
POELAU SEMBILAN. Het grootste der eilanden in de Aroe-baai (gouvernement Oostkust van
Sumatra), waarlangs de beide toegangen tot de
baai loopen : do Koerapei-geul in het N., de Sembilangeul in het Z. Het is een hoog, heuvelachtig,
geheel droog eiland. Een groot deel is door het
Inlandsche zelfbestuur van Langkat in concessie
gegeven aan de Bataafsche Petroleum Mij.
POELAU SITJANANG. Naara van eon zich in
de Belawan-rivier (gouv. Oostkust van Sumatra)
gevormd hebbend eiland, hetwelk door eon dijk
met het eiland Belawan en middels een ijzeren
brug met den Zuidelijkon oever der Delirivier
verbonden is. Her bevindt zich een toevluchtsoord veer nselaatschen, hetwelk door het Leger
des Hells sedert December 1914 wordt beheerd.
POELAU TELLO. Hoofdplaats der onderafdeeling Batoc-eilanden. (Zie aldaar).
POELAU TOEDJOEH. Gemeenschappelijke
naam van vier afzonderlijke, tot de residentie
Riouw en Onderhoorigheden behoorende en in
de Zuid-Chineesche, zee, tusschen het schiereiland Malaka en Borneo gelegen eilandengroepen
(105°20' tot 109°20' 0.L.; 1°° Z.B. tot 450'

POELAZ TOEDJOEH.
N.B.) Deze archipel bestaat uit raeer dan 300
grootere en kleinere eilanden. De vier groepen
zijn: 1. de Anambas (West- en Groot-Anambas),
2. Groot- en Noord-Natoena, 3. Zuid-Natoena- en de Zeeroovers-, en 4. de Tambelan eilanden. De Maleiers onderscheiden van oudsher
zeven groepen, die zij noemden Djemadja,
(West-Anambas), Siantan (Groot-Anambas),
Poelau Laoet (Noord-Natoena), Boengoeran
(Groot-Natoena), Soebi (Zuid-Natoena), Serasan
(Zeeroovers-eil.) en Tambelan; vandaar de
volkomen juiste benaraing Poelau-Toedjoeh.
De sub 1, 2 en 3 vermelde groepen zijn tot
een bestuursafdeeling „Poelau Toedjoeh" vereenigd, terwijl de Tambelan eilanden deel uitmaken van de afdeeling Tandjoeng-Pinang.
De bevolking der Poelau-Toedjoeh bestaat
hoofdzakelijk uit Maleiers, Koeantanners (Minangkabauers) Chineezen en Orang-Laut. Tot
in het midden der 19e eeuw hadden de bewoners
veel te lijden van de veelvuldige rooftochten der
beruchte Ilan oen -zeeroovers en vereenigden
zich zooveel mogelijk op de grootere eilanden,
zoowel om hunne woonplaatsen aan het oog der
roovers te onttrekken als om met vereende
krachten eventueele aanvallen te kunnen afslaan. Toen het gevaar geweken was, werden
ook de kleinere eilanden bewoond. De OrangLaut maakten met de roovers gemeene zaak.
De hoofdraiddelen van bestaan zijn thans voor
alle deelen der bevolking de klappercultuur en
de handel in copra, terwijl als nevenbedrijven
mogen genoemd werden de vischvangst, het
visschen naar tripang en waardevolle schelpen,
het vlechten van kleine, fijne, veelkleurige matten en het winnen van eetbare vogelnesten. De
handel is voornamelijk in hander der Chineezen,
die zich gaandeweg op zeer vele eilanden gevestigd hebben, ook hier de opkoopers en uitvoerders zijn van de producten des lands en de
voor de bevolking noodige artikelen voor voeding, kleeding en genot importeeren. Als een
opmerkenswaardig verschijnsel kan vermeld
worden, dat reeds verscheidene Maleiers zich van
den Chineeschen tusschenpersoon hebben weten
vrij te waken en zelfstandig met Singapore
handel drijveB.
De Anambas-eilanden, waarvan Djenaadja en
Siantan de grootste zijn, zijn nagenoeg alle
berg- en rotsachtig en waren oorspronkelijk tot
aan zee met zware bosschen bedekt. Sedert de
klappercultuur, die hier van oudsher gedreven
werd, ongeveer twintig jaren geleden door de
copra-bereiding krachtig opleefde, zijn de kleinere eilanden geheel in klappertuinen herschapen,
terwijl om de grootere een tot enkele honderden
meters boven de zee reikende strook loopt,
waarin het woud ook voor kokospalmen heeft
moeten wijken. In de bosschen komt veel goed
timmerhout voor, doch uitvoer daarvan in het
greet heeft nog niet plaats, hoewel concessies
tot houtaankap aldaar reeds zijn verleend.
De voornaamste plaats, tevens die van den
geheelen Poelau-Toedjoeh archipel, is Terempa
op het eiland Siantan en aan de baai van Terempa, die, hoe wel klein, een uitstekende ankerplaats, zelfs voor groote sehepen, aanbiedt. De
bevolking van Terempa bestaat hoofdzakelijk
uit Chineesche en Maleische handelaren, waarvan
velen tevens klappertuinbezitters zijn. Verscheidone groote en fraaie woningen geven aan de
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plaats een zeer welvarend aanzien. Anders
handelsplaatsen zijn Leton.g, Maras en Kramoet.
Van . de Groot - Natoena eilanden is Boengoeran
verreweg het grootste, ± 1650 K.M'., en ook het
grootste van het geheele eilandengebied in de
residentie Riouw. Het wordt in het Zuidelijk
gedeelte door een zeearm in vereeniging met de
rivier Bindjai zoo diep ingesneden, dat er slechts
een strook land van ongeveer 350 M. breedte overschiet. Over een weg van dwarshouten worden
kleine prauwen van den eenen naar den anderen
oever getrokken; de bij die strook gelegen kampong Panarik ontleent daaraan haar naam.
Bezuiden den zeearm is het land zeer bergachtig;
het Noordelijk, veel greeter stuk is voor een
greet deel vlak on heuvelachtig, em echter in het
Noordoosten to eindigen in het massief van den
Ranai, dat zich tot ongeveer 1200 M. boven het
zeeniveau verheft.
Het eiland is zeer boschrijk en telt goed
timmerhout opleverende boomen, maar ook hier
zijn groote deelen van het bosch in het belang
van de klappercultuur geveld.
Onder de kleine eilanden der Boengoerangroep is het grootste Sedan au, dat geheel net
klapperaanplantingen bedekt is. Hierop ligt de
voornaamste handelsplaats der groep, Genting,
bestaande uit een vrij uitgestrekte kampoeng aan
den wal, on een in zee, 400 M. van het strand, gebouwde groep van Chineesche en Maleische
kedai's (winkels).
Aan de Oostkust van Boengoeran bevindt
zich de opkoraende handelsplaats Soengei Oeloe,
welke door zeeschepen aangedaan wordt.
Acht tot negen uur stoom.ens van Genting of
van Tandjoeng-Belitoeng ligt benoorden Boengoeran op 4°50' N.B. de kleine groep Poelau
Laut, ook wel Noord Natoena genoemd. Het
hoofdeiland_ is deels vlak, deels heuvelachtig, en,
heeft een 700 tal bewoners, die zich hoofdzakelijk met de klappercultuur bezig houden. Als
eigenaardigheid dient vermeld, dat men to Poelau
Laut geen koperen munt als ruilmiddel bezigt,
emdat het gebruik daarvan het uitbreken van
eene besmettelijke ziekte op het eiland zoude
ten gevolge hebben. De kleinste koopeenheid
beloopt er $ 0.05, namelijk gelijk de waarde van
het kleinste aldaar in emloop zijnde zilveren
muntstuk (Straits-dollar pasmunt).
De voornaam,ste der Zuid-Natoena en Zeerooverseilanden zijn : Serasan, Poelau Pandjang;
Soebi, op het hoogste punt waarvan een kustlicht
is geplaatst, en het kleine, tusschen Groot- en
Zuid-Natoena gelegen zeer vruchtbare eiland
Midai, bekend om zijn rijkdomm aan zeer productieve .klappertuinen. Het geheele eiland is
thans, op een klein moerassig gedeelte in het
centrum na, als het ware een klappertuin.
Tot de laatste groep, namelijk de Tarnbselaneilanden behooren eilanden, die alle bergachtig
zijn (grootste hoogte ongeveer 430 M.). De bevolking, op eenige Chineezen na, uitsluitend uit
Maleiers en afstammelingen van Orang Laub
bestaande, ten getale van ongeveer 2000 zielen,
heeft zich hoofdzakelijk in de zeer groote en
welvarende kampong Tambelan op het hoofdeiland gevestigd. De hoofdmiddelcn van bestaan
zijn ook bier de klappercuituur en handel in copra.
Eons in de maand doet de Paketvaartstoomer,
varende op de lijn Singapore—Riouw—Pontianab, Tambelan aan.
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POELAU TOEDJOEH—POERBALINGGA.

Op het kleine eiland St. Barbe, vijf uur stoomens ten Z.W. van Tanabe'lan, wordt een zeer
kostbaar bosch gevonden, dat hoofdzakelijk uit
balau- en resakbooraen, twee uitstekende houtsoorten, bestaat.
Zie voorts RIOUW en ONDERHOORIGHEDEN, Bevolking en agrarisehe
aangelegenheden, en ORANG-LAUT.
POELE PANDAK LELAKI (BATAV. MAL. ). Zie
PLUMBAGO ROSEA.
POELO, POELOE. Zie POELAU.
POELO Wk. Zie WE.
POELOE KAPAL. Zie ONRUST.
POELOE SANGEANG. Eiland nabij 0.-Soembawa, waarop de G. Api (2145 M.).
POELOEPETAK (RIVIER VAN) of ANDJAMAN. Rivier op Borneo's Zuidkust, zijtak
van de Barito (Zie BORNEO, IV D en E), die deze
met de Kapoeas Moeroeng verbindt. Het door
de rivier doorstroomde gelijknamige landschap,
ook Koeala Kapoeas genaamd, is een afzond erlijk district van de onderafdeeling BenedenDajak, afdeeling Koeala Kapoeas.
POELOES (soEND.). Zie LAPORTEA.
POELOET (MAL.). Zie URENA LOBATA.
POELOETAN (JAN.). Zie URENA. LOBATA.
POELOSARI. Een fraaie, slanke vulkaankegel,
1346 M. hoog, ten N.O. van Merles (Bantam), die
zich naar drie zijden vrij heeft kunnen ontwikkelen en met de Karang in het N.O. door een pas
is verbonden.
POENANS. Behalve de tot het gezeten leven
overgegane Dajaks vindt men in bijna alle
streken van Borneo, in de ontoegankelijke wildernissen van de brongebieden der groote rivieren, kleine troepen van nomadische jagerstana men, die grootendeels nog geen vaste woonplaatsen hebben, en slechts onder tijdelijke
verblijfplaatsen van takken en bladeren den
nacht doorbrengen of voor den regen schuilen.
Deze nomadenstamnien zijn onder verschillende
namen bekend: Oekits, in de brongebieden
van Mahakam, Kapoeas en de Zuidelijk afwaterende rivieren, Beketans of Boekitans in de
brongebieden der rivieren van Serawak en van
de Kapoeas, Basaps in Boeloengan on Sambaenz. De meest bekende en de talrijkste
dezer groepen wordt gevormd door de Poenans, en het is niet onwaarschijnlijk, dat al de
gen.oern,de groepen slechts door locale verschillen on rneerderen omgang of vermenging met
andere stammen gedifferentieerde onderdeelen
van een stani uitmaken. Wat van de Poenans gezegd wordt is dus m. m. op al de
verschillende groepen van toepassing.
De eigenlijke Poenans vindt men rondzwervende in de hooglanden van Centraal-Borneo;
zij ko men ook wel in de lagere streken en bereiken sours de kust. Lichamelijk behooren zij
tot de fraaist gevormde rassen van Borneo,
uitmuntend door zijdeachtige huid, die lichter
gekleurd is dan die der hen omringende stammen,
daar zij zich nooit aan de zonnestralen blootstellen, Tatoeage is bij hen gebruikelijk; naar de
wijze van tatoeeeren worden ze door Dr. Nieuwenhuis ingedeeld bij de groep der Bahau's
en Kenj:),'s.Het karakter der Poenans wordt beschreven als vreedzaant; zij snellen in den regel
geen koppen en begeven zich gewoonlijk alleen
op het oorlogspad in het gevolg van andere stammen, ten einde bloedwraak to kunnen nemen;

voorts zijn zij zeer schuw en beschroomd. De
voornaamste kleeding is voor den man de
lendengordel van geklopte boomschors, voor
de vrouw een lendendoek. De wapenen bestaan
uit een zwaard, een blaaspijp met breede lanspunt, en een koker voor de vergiftigde pij len.
Een groep Poenans bestaat gewoonlijk nit 20
a, 30 voiwassenen en evenzooveel kinderen; een
van de oudste mannen wordt als het hoofd of
de leider erkend; grootendeels bestaat de geheele
troep uit de naaste verwanten van het hoofd.
In de groep heerscht communism.e en een groote
mate van verdraagzaamheid on hulpvaardigheid.
De landbouw wordt, met geringe uitzonderingen,
niet door de Poenans beoefend; hun voornaamste middel van bestaan is de jacht door
middel van de blaaspijp, het zetten van strikken
en vallen., enz., en de inzameling van alles wat
het bosch oplevert. De godsdienstige opvattingen komen in hoofdzaken overeen met die
der Kajans, maar zijn minder uitgewerkt; zij
vervaardigen alleen beelden van de krokodil, die
ook bij godsdienstige plechtigheden een rol spelen.
Dierenoffers worden niet door hen gebracht.
De dajoeng's of priestess der Poenans zijn bij
de omringende stammen gezocht wegens hun
bekwaamheid in het terugbrengen der „zielestof"
en het genezen van ziekten en kwalen.
Ondanks het lage beschavingsstandpunt der
Poenans schijnt het hun geenszins aan goeden
verstandelijken aanleg to ontbreken; ook zedelijk staan ze geenszins lager dan de hen omringende gevestigde stammen. Enkelen van hen
hebben reeds den landbouw der andere F,tarnmen
overgenomen, en woven in huizen, die editor
nog zeer primitief zijn.
POENEI (POENAI). Maki:sell() naam op Suma,tra, voor 1)uif.
POENSEN (CAREL). Gel). to Amsterdam in
1836, vertrok in 1860 naar Java, waar hij tot
1863 zendeling-leeraar was to MhdAwarn5, en
daarna tot 1891 to Kediri. In 1891 werd hij benoemd tot Hoogleeraar in het Javaansch aan de
Indische instelling to Delft. Overleed 1919 to
's -Gravenhage.
Aan Poensen danken wij o. a. de yolgende
werken: Kidung, Jay. liederen, 3 dln; Ontjenontjen, Jay. leesboek, 3 dln; Bijbelsche geschiedenissen des Ouden Testaments, in het Jay.,
1881; Bloemlezing nit Jay. prozageschriften,
1893; Grammatica der Javaansche tail, 1897;
Brieven over den Islam nit de binnenlanden
van Java, 1886.
Voorts schreef hij een aantal belangrijke tijdschriftartikelen, de meeste in de „Mededeelingen vanwege het Ned. Zond. Gen.", enkele
in het „Tijdschr. v. h. Bat. Gen.", en de
„Bijdr. T. L. en Vlk.".
POERBA. Ben van de oude Batakrijkjes in de
afdeeling Simeloengoen en de Karolanden van
het gouv. Oostkust v. Sumatra.
POERBALINGGA. Afdeeling en regentschap
der residentie Banjoemas, met eene oppervlakte
van 819 K.M. 2 en (in 1915) 344 000 bewoners,
waaronder 130 Europeanen en 12G0 Chineezen;
in het N. grenzend aan de residentie Pekalongan,
in het 0. aan do afdeeling Ba,ndjarnegara, on in

het Z. en W. aan de afdeeling Rialjoemas. .
De afdeeling is in haar geh.eel en onder denzolfden naam tevens controleafdeeling; doze, omvat
de 3 districten van het regentschap : Poerbaling-

POERBALINGGA—POESAKA.
gi (gelijknamige hoofdplaats), Kertinegira
(hoofdplaats Bobotsari) en Tjahjanit (hoofdplaats Boekatedjit). Het aantal desa's bedraagt
313. De afdeeling bestaat in het Noordwesten
uit eon sector van den vulkaan Slamet, ten Oosten daarvan uit de zuidhelling van den hoofdkam van Midden-Java's centraalgebergte en de
talrijke, dwars daarop gerichte bergjukken. Zuidwaarts der laatste ligt een heuvelland, dat een
wirwar van kale ruggen en toppen vormt. Het
dichtst bevolkte deel der residentie is de Zuide -lijke vlakte, het Serajoedal, tusschenl, Kali Matjangan en Kali Banjoemas, waar groote bevloeiingswerken zijn aangelegd, en Zuidwaarts
van de hoofdplaats, langs de Kali Klawing.
Erfpachtsperceelen. zijn er in deze afdeeling niet;
wel een drietal ondernemingen, werkende op overeenkomsten met de Inlandsche bevolking, waarvan een voor suiker, de suikerfabriek Bodjong, on
twee voor tabak.
POERBALINGGA. Hoofdplaats van gelijknamige afdeeling, regentschap en district in de resi
dentie Banjoeraas. Zij ligt in de vlakte, die
zich uitbreidt tusschen den Slamet en het gebergte bij de gewestelijke hoofdplaats Banjoemas, 46 M. b. z., en is een keurig net oord met
fraaie bestuurshoofdswoning. Op het eind van
1915 telde zij eene bevolking van 13.600 zielen,
waarvan 80 Europeanen en 880 Chineezen.
POERI. Aldus worden de vorstelijke paleizen
op Bali genoemd die, evenals de kratons op
Java, uit versehillende gebouwen en pleinen
bestaan, door een muur omgeven, en waar vaak
honderden personen, tot de vorstelijke hofhouding behoorende, verblijf houden.
POERING (JAN.). Zie GRAPTOPHYLLUM.
POEROEK TJAHOE. Onderafdeeling der afdeeling Doesoenlanden, residentie Z. en O.
Afdeeling van Borneo met gelijkn. hoofdplaats
aan de Boven-Barito, waar een militaire post
is gevestigd. Er wonen Chineezen, Arabieren en
Maleiers, alien handelaren. De Rijnsche zending
van Barmen leidt van Poeroek Tjahoe uit Naar
werk onder de Ot Siang.
POEROET (soEND.). Zie GYMNARTOCARPUS.
POERWAKARTA. Hoofdplaats van de afd.
en het regentschap Krawang, res. Batavia. De
plaats telde in 1905 ongeveer 7200 inwoners,
waarvan bijna 150 Europeanen en 300 Chineezen.
POERWADADI. Hoofdplaats van de afdeeling
en het regentschap Grobogan, en het district
Poerwodadi van de residentie Semarang. Het is
gelegen aan de stoomtramlijn Demak-Blora,
van Kier uit gaat een zijtak naar Goendih (zie
aldaar). Men vindt er cone belangrijke Chineesche wijk met een levendigen kleinhandel in rijst
en kadele en eene belangrijke veepasar. Ter
hoofdplaats heeft men eene Inlandsohe Christengemeente van het Rijnsche Zendinggenootschap
met een ziekenhuis „Pitoeloengan" en een kleine
steenen kerk. Ultimo 1915 bedroeg de bevolking
8300 zielen, waarvan een 60-tal Europeanen en
ruim 1650 Chineezen. De plaats is voorzien van
eene bronwaterleiding, zoodat de gezondheidstoestand er over het algemeen bevredigend is.
POERWAKERTA. Afd. tevens controle-afd.
en regentschap der res. Banjoemas, met een oppervlak van 756 K.M 2 . Het telde in 1915 ± 297.000
zielen, waaronder 520 Europeanen, 2200 Chineezen en enkele andere Vreemde Oosterlingen. Het
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het
maakt — van het Weston gerekend
tweede kwart van het Noorderdeel van het gewest uit. Op de Noordgrens ligt de vulkaan Slamgt (3472 M.), in het Pembarisan-geborgte, dat
in Westelijke richting hem met den Tjerm4 verbindt. Voorts is de afdeeiing langs de Zuid- on
Westgrens met gebergten overdekt, doch langs
de Oostgrens behalve waar die wordt gevorrad door de uitloopers van den Slamet
vlak. Europeesche landbouw wordt in doze
afdeeling gedreven : op 3 erfpachtsondernemingen, waarop kina, thee, cacao, koffie, rubber en
klappers geteeld worden, en op 2 ondernem,ingen,
berustend op overeenkomsten met de inlandsche
bevolking, waarvan 1 voor suiker, de andere
voor tabak.
. POERWAKERTA. Hoofdplaats der gelijknaraige afdeeling van de residentie Banjoemas. Het
is een uitgestrekte, frame en belommerde plaats,
tegen de helft der Oostgrens van de afdeeling gelegen, in de vlakte tusschen den Slam& en het
gebergte bij de hoofdplaats Banjoemas. Op het
eind van 1915 woonden er 16.000 menschen,
waarvan 460 Europeanen en 1130 Chineezen
en andere Vreemde Oosterlingen.
POERWAR2DJA. Afd. ter oppervlakte van
976 K.M2 ., beslaande het Z.O.lijk deel van het
gewest Kedoe, omvat 2 regentschappen n.l.
Poerworedjo en Koetoardjo met gelijknamige
hoofdplaatsen en controle-afdeelingen. De afdeeling is in het Noorden en Oosten bergachtig,
overigens vlak. Het gebergte op de grenzen der
afdeeling met de residentie Djokjakarta en de afdeeling Magelang is bekend onder den naam van
het Kelir-gebergte.
Op het eind van 1905 bestond de bevolking der
afd. nit een kleine 700 Europeanen, ruim
2000 Chineezen, 14 Arabieren, 4 andere Vreemde
Oosterlingen en ruim. 543.000 Inlanders. De
eenige Europeesche onderneming is de groote
suikerfabriek Poerworedjo, gelegen in het district
Poerworedjo. In deze afd. zijn 2 concessies voor
de winning van inagneetijzerzand verleend, doch
met de exploitatie is nog goon aanvang gemaakt.
POERWAREDJA. Naam der gezonde en ruim
aangelegde hoofdplaats van de afdeeling Poerworedjo der residentie Kedoe. Ligt aan de Bogowonto (Ba,ga,wanta) in een vruchtbare vlakte.
De bevolking bedroeg in 1905: 14.200 zielen,
waaronder 540 Europeanen en 1420 Chineezen.
Het aantal Eur. was in 1916 sedert 1905 wel
met 50 % gestegen tengevolge van de oprichting in 1907 van de suikerfabriek Poerworedjo, de legering van een garnizoen on de uitbreiding van onderwijzend en waterstaatspersoneel.
POESAKA (3(AL.), Poesakiii (JAN.). Onder
dozen naam wordt nagenoeg alge:meen in den
Archipel verstaan heilig of heilaanbrengend
erfgoed, dat met grooten eerbied wordt behandeld en vaak met offers, meestal reuk- of spijsoffers, vereerd. Die vereering is een uiting van
fetisisme en eigenlijk is een poesaka dan ook
een fetis, waarvan do ziel of geest van vroeger
geledd hebbende personen gedaeht, wordt voortdurend of tiklelijk gebonden to zijn on op wier
hulp en bijstand men in roil voor offers en vercering meent to mogen rekenen. Daaruit volgt,
dat de nicest uiteenloopende zaken, dingen van
allerlei acrd, poesaka kunnen zijn en dat is ook
inderciaad het geval.
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POESAKA

Niet alle poesaka's bezitten gelijke heilaanbrengende kracht; de meeste h.ebben slechts
beteekenis voor den bezitter en diens nakomelingen, maar er zijn er ook, die door velen, ja
door elkeen worden besehouwd als schutspatroon, als helper in ziekte eel nood, als vervuller
van wenschen en bcgeerten. Is de gewone poesaka als familie-fetis te beschouwen, doze zoude
men vo]ks-fetisen kunnen noemen. Voorbeelden
van doze laatsten zijn de schedels en do t e mpajan 's, dja we t's of balang a's (aarden
potten, zie DAJAKS), de Pinggan P a s ° e
(heilige sehoteis) der Betaks, en nok de m c e sreenen.
t i k a's of bozoast
Tot de belangrijkste poesaka's behooren de
rijkssieraden (zie kabësara n, die
van vorst op vorst overgaan.
Of) Java wordt Den gewoon erfdeel Diet peesaka, rnaar w a r i s a genoernd. Voor de beteekenis op Sumatra's Westkust zie MINANGKABAUERS p. 323.
POESOEK BOEKIT. Berg van 2005 M. hoogte
ten Westen van het Toba-meer, die uit vulkanisch gesteente bestaat, doch waarvan uitbarstingen niet bekend zijn.. De berg vomit
grootendeels bet breede schiereiland, waarvan
een 200 M. breede uitlooper in verbinding stone
met het eilan.d. Samosir, maar in 1906 is doorgeg-ra ven.
POESPA. Standplaats van den controleur en
van den wedfina, van Tengger, afdeelin.g, regentschap en residentie Pasoeroean. Het ligt 640 M.
hoog en aan den weg van Pasoeroean naar Tosari,
13.5 K.M. van laatstgenoemd,e plaats. In de nabijheid van PoespA, word, te Gandasoli, in September 1890 (Gouv. Bt. van 6 September no. 7)
begonnen. met het neaten van eene proef met het
doen ontginnen van grond door minvermogende
Europeanen (hoofdzakelijk gepensionneerde militairen beneden den rang van officier) ; op Java
en Madoera verblijf houdende, van stukken grond
voor den kleinen land- en tuinbouw, voor ieder
niet grooter dan 5 bouws. Voorloopig werden aan.
slechts 10 personen, waarvan 8 gewezen militairen, gronden uitgegeven.
Doze landbouwkolonie is op een -yolkomen mislukking uitgeloopen. Vele kolonisten hadden gedacht hier met weinig work een gemakkelijk leventje to kunnen leiden, hetgeen ten slotte bitter
tegenviel. Ook heersehte onder hen veel drankmisbruik. Van 16 kolonisten in 1894, steeg dit
aantal tot 20 in 1898, doch daarna daalde het
steeds, totdat er ten slotte in 1906 slechts vier
overbleven.Van deze 4 waren er 3, die zich van het
begin of aan met ijver op den landbouw en de
veeteelt hadden toegelegd. Aan hen werd erfpacht
verleend, doch een er. van is sedert overleden,
zoodat er in 1916 nog slechts twee over waren,
die + 20 en 5 bouws grond bezaten. De inlandsche bevolking occupeert nu de overige
gronden.
POESTAHA. Wichelboekje nit de Bataklanden
van Sumatra. Zij bestaat nit een vrij lange, met
rijstwater behandelde boombast•eep, die tusschen twee plankjes harmenika-achtig tot een
klein bcekje wordt opgevouwen, dat het uiterlijk
heeft van een bruin, antiquarisch wcrkjc. Aan
beide kanten, soms aan een, wordt het blad in
Batakschrift (incest Toba Bataksch) beschreven
met allerlei wichelvoorschriften en kabbalistische
teekeningen en dient dan als wichelboekie. Vele
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POLITIE.
van deze poestaha's zijn nog in omloop in de
Batakianden, maar weinigen kunnen er mee
werden.
POETERAN (POELO). Langwerpig, heuvei,
achtig eiland aan de baai van Soemenep, door een
smalle zeestraat van Kalianget gescheiden. Het
ressorteert onder het distr. Soemenep, controleafd. Zuid Soemenep, afd.en regentschap Soemenep, res. Madura. Poeteran is bekend door zijn
fraai en overvloedig fokvee. De vrij talrijke
bevolking leeft v.n.l. van veeteelt en veehandel.
POETIH (KAJOE) (DIAL ). Zie MELALEUCA.
POETIHAN. Zie ISLAM, III, b.
POETJENGAN (JAv.). Zie LANTANA.
POETJOENG (JAv.). Zie PANGEI.
POEWASA. Zie VASTENMAAND.
POHON MERAH (mAL:). Zie EUPHORBIA
PULCHERRIMA.
POIGAR RIMER. Greusrivier tusschen BoMongondou on de Minahasa. Zie CELEBES a DE NOORDARM.

POINCIANA REGIA Boj. Fain. LeguminosaeCaesalpineae, Saga (mAL.); Flamboyant; boom
uit Madagascar, met fraaie roode bloemen, overal aangeplant; het harde kernhout wordt soms
voor vloerbalken en bruggen. gebruikt.
POLAND (THEODORUS). Gob. to Alkmaar
in 1795, kwam in 1817 als korporaal te Batavia,
word denzelfden dag tot sergeant bevorderd en
oL
- iderscheidde zich in ail° rangen die hij doorliep (in 1.853 word hij kolon. tit.) in tal van
krijgsbedrijven. Hij overleed to Tjilatjap 1857.
„Toontje" Poland was een bij uitnenaendheid
populaire figuur; met bijzondere voorliefde is
zijn leven beschreven door W. A. v. Rees, Toontje
Poland. Indische typen, Arnhem 1867.
POLEJANG. Dit landschap is een onderhoorigheid van Boeton, en is gelegen tegenover
Moena op het Z. O. schiereiland van Celebes. Het
wordt begrensd ten W. door Loewoe, ten N. door
Laiwoei, ten 0. door Roembia en ten Z. - door de
Straat van Tioro en wordt bewoond door heidenen.
POLIANTES. Zie POLYANTHES.
POLITIE. De Gouvernementspolitie draagt
nu den naam. van Algemeene Politic, in tegenstelling met de technische- en de desapolitie.
Het personeel van de Algemeene Politic wordt
nu aangesteld voor het geheele gebied van Ned.Indie, beneden den rang van mantri-politie
evenwel alleen voorzoo -verre beeedigd (Ind. Stb.
1918 no. 126).
Als onderdeel van de politic is ingesteld onder
de be velen van den Procureur-Generaal een
politieke inlichtingendienst, bestaande uit een
hoofd van den dienst met plaatsvervangor to
Batavia en con ambtenaar to Soerabaja (Ind.
begr. 1917), welk personeel aan den opsporingsdienst deelneemt.
De voorgestelde centralisatie van de gewapende politic, welke niet moor zou zijn aan to weryen voor eon bepaald go west, evenals kazerneering,
beperking van de wach.t- en transportdiensten,
alsmede instelling van con depot voor de africhting (met kadersehool) kwam tot stand. De gewapende politic bleef evenwel under het Dept. v.
B. B., alwaar ze nu eene afzonderlijke afdeeling
vormt, waarvan het hoofd is de Chef van het
in 1912 (Ind. Stb. nos. 172 on 576) voor geheel
Ned.-Indi6 tot eon geheel vereenigd, van de
Algemeene Politic afgescheiden, corps gewapende
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politiedienaren van ± 10.000 man, verdeeld in
22 division, waarvan op Java 2, in elk der gewesten van de Buitenbezittingen een, onderverdeeld in brigades, welke gegroepeerd zijn tot
detachementen. De divisibn en detachementen
zijn gesteld resp. onder divisie-commandanten der
le en 2e klasse (de niet zelfstandige der 2e
klasse voeren den titel van afdeelingscommandant) en detachements-cornandanten. Ook werd
een Adjunct-Inspecteur voor dezen dienst ingesteld. De bestuursarabtenaren hebben de voile
beschikking over de gewapende politie in hun
ressort, evenwel onder de noodige waarborgen
tegen misbruik. Zie Bijblad no. 8529. Als reglement van tucht voor de gewapende politie geldt,
in gewijzigden vorm, dat van 1876.
Ook buiten de drie hoofdsteden van Java zijn de
schouten vervangen door commissarissen van politie, met samensmelting van het Europeesch personeel der politie in geheel Ned.-Indio tot een corps
(Ind. Stb. 1914 no. 322).De formatie van het
personeel der algemeene, alsook dat der gewapende politic, wordt naar de behoefte jaarlijks
bij de begrooting vastgesteld. De algemeene
politic is gewestgewijze ingedeeld, met afzonderlijke indeeling voor groote centra van bevolking. Zie verder, ook voor de vroegere toestanden, het uitvoerige art. in de groote Encycl.
van Ned. Indic.
POLITIEROL. Zie RECHTSWEZEN.
POLYANTHES TUBEROSA .L. Fam. Amarylli
daceae. Soendal malain (icAL.), 'Kembang seclep
raalem, Kembang soendel malem (JAY., SOEND
BOlgeWaS Lilt trop. Amerika, in Indio veel go•
kweekt om de zeer welriekend,e witte bloemen
(Tuberosen), ook in het haar worden gedragen.
POLYSCIAS NODOSA Seem, Fam. Araliaceae.
Djaranan (JAY.) Ki langit (soEND.) Daoen papeda (Mal. Amb.), matig hooge boom; de bladeren
bevatten een giftige sapon neachtige stof, zoodat
ze wel als vise:, vergift gebruikt worden.
POMP (DIRCK GERRITSZ), zie het art. in de
groote Eneycl. van Ned. Indio.
POMPELMOES. Zie CITRUS.
POMPOEN. Zie CUCURBITA PEPO.
PONOROGO (PANARAGA). Afdeeling, regentschap en controle-afdeeling der res. Madioen,
metende 1243 K. M 2 . en vormende het middendeel van het gewest. Doze afdeeling telde in 1915:
418.000 zielen, waarvan 150 Europeanen on 810
Chineezen. De afd. heeft 5 distr.: Ponorogo, Somoroto (hoofdpl. Kahoeman); Diebeng (hoofdpl.
Balong); Ardjowinangoen (hoofdpl. gehucht Tamansari van de desa Sambit) en Poeloeng. De niet
genoemde hoofdpl. zijn gelijknamig. Het aantal
desa's bedraagt 314. De gesteldheid des lands is
bergachtig, aan drie zijden insluitende het in het
midden gelegen Zuidelijk deel der SlahoengMadioen vlakte, welke flauw van Zuid naar
Noord belt. Op de grens met Patjitan ligt de
bergrug Pager-goenoeng, waarin de 665 M. hooge
top Credo verrijst. Voorts verheft zich op de
Oostgrens de Wilis. Aan den Westelijken voet
van den Wilis ligt de warme bron Oenaboel, waarvan het water veel koolzuur en ijzer bevat.
Deze bron wordt als badplaats om het geneeskrachtige water geexploiteerd door den Gewestelijken Raad van Madioen. De afdeeling bevat bijna
het geheele bovenstroom.gebied der k. Gandoeng
of rivier van Madioen, den voornaamsten zijtak

van de Thengawan Solo. Op ± 9 K. M. afstands
van Ponorogo, in de nabijheid van de onderdistricts-hoofdplaats Djotos (district Ardjowinangoen) zijn de peirdikandesa's Togalsari en Karanggebang met hun groote en wijdvermaarde posantrens (zie PgSANTRtN), vroeger door eon tot
3000 bereikend aantal jongelingen bezocht. De
school word in 1742 gesticht door Pakoe Boewitne.
II, die na de inneming van zijn kraton Kartasoera
hierheen gevlucht was. Bij de desa Glang, die ook
Ngoerawan wordt genoemd, liggen ruinen van
een kraton, wellicht die der hoofdstad van het
oude Hindoerijk van Daha. Talrijk zijn de Hindoe-oudheden van dit regentschap.
De inlanders verbouwen in dit vruchtbare regentschap rijst, koffie, tabak en suiker. Erfpachtsperceelen zijn er niet; wel suikerrietaanplantingen voor Europ. fabrieken.
PONOROGO (PANARAGA). Hoofdplaats van
gelijknamige afdeeling, regentschap en district,
in de residentie Madioen; ligt 100M. boven zee
in de vruchtbare vlakte. Eind 1905 bedroeg haar
zielental ruim 16.000, waarvan bijna 60 Europeanen en 630 Chineezen, voor wie een afzonderlijke wijk is aangewezen. Het is eene nette, welvarende plants, met inlandsche Christengemeenten
en de astana (begraafplaats) van Batar5, Katon,
volgens de traditie een Madjhpaitschen prins,
stamvader van een der regentengeslachten ; diens
talrijke afstammelingen vormen den zoogenaamden Ponorogo'schen adel, die zeer arm is, den
akkerbouw uitoefent, maar met onderscheiding
door den gemeenen man behandeld wordt.
Voorts is de hoofdstad bekend om de inlandsche
papiermakerij (zie PAPIER).
PONTIANAK (ten rechte : Poentianak, mAL.).
In versebillencle streken van den Indischen
Archipel wordt door de bevolking geloofd, dat
de ziel van eene vrouw, die in het kraambed sterft, in een geest of spook van zeer
kwaadaardig karakter verandert. In het Maleisch
heet zulk eon geest poentianak, in het Soendaneesch koentianak, op Z.O. Borneo (West Doesoon) koengkianak, op Nias bechoe matiana,
in het Tagaalsch kFilippijnen) patianak, „kinderdood er". De pontianak wordt zeer gevreesd,
vooral door zwangere vrouwen, aan wie zij de
moedervreugde niet Bunt, die zij zelf niet heeft
mogen genieten. Bij sommige volken, o. a. bij
de Minahasers, bestaat het geloof, dat de poentianak het op de mannen heeft voorzien, omdat zij,
zwanger on zonder man in het doodenverblijf
komende, alleen haar kind moot grootbrengen.
Om to voorkom.en, dat in het kraambed gestorvenen als poentianak zullen gaan rondvliegen,
belet men haar lijk op allerlei wijzen zich to
bewegen, op to staan of iets aan to grijpen. In
de handpalmen en onder de oksels wordt een
ei gelegd, tusschen de nagels worden dorens,
spelden of naalden gestoken, het lijk wordt bedekt met een stuk vischnet, of in de list vastgespijkerd, het haar wordt over het gezicht gelegd on de kist wordt met glasscherven of andere
scherpe dingen opgevuld. Als universeel middel
tegen de poentianak gebruikt men de vruchten
of de doornige takken eener citrus-soort, die
daarom in de Molukken lemon soewanggi (boozegeesten-eitroen ) hoot.
PONTIANAK. Afdeeling der residentie Westerafdeeling van Borneo,omvattende de landschappen
Pontianak, Koeboe, Landak, Sanggau, Sekadau
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en Tajan, zoomede het onder rechtstreeksch
bestuur gebracht landschap Meliau. Zij wordt
bestuurd door een assistent-resident met standplaats Pontianak en is verdeeld in 4 onderafdeelingen nl. Pontianak, Landak, Sanggau en
Sekadau (Gouv. Besl. 18 Aug. 1916 n°. 11).
PONTIANAK. Landbeschr ij vi n g. Landschap gelegen op de Westkust van Borneo,
ressorteerende onder de onderafdeeling en afdeeling van denzelfden naam der residentie Wester
afd. van Borneo. Het wordt begrensd : ten W.
door de Chineesche zee, ten N. door Mampawa
en Landak, ten N. O. door Landak, ten O. door
Tajan en het onder rechtstreeksch bestuur gebrachte landschap Meliau en ten Z. en ten Z.O.
door Koeboe, en wordt gevormd door het stroomgebied van de Kapoeas, de machtigste rivier van
de residentie, waarvoor zie BORNEO IV B.
Tot het landschap Pontianak behoort het eiland
Datoe. De oppervlakte van het landschap bedraagt 4545 K.M. 2 (lets xneer dan de provincien
Zuid-Holland en Utrecht tezamen).
Be v o l k i n g. Ult° 1915 was de sterkte der
bevolking -I- 300 Europeanen, ± 2300 Dajaks,
49000 andere inlanders (Maleiers, Boegineezen,
Javanen), -I- 16000 Chineezen, + 400 Arabieren
en andere Vreemde Oosterlingen, totaal 67000
zielen. De Maleiers zijn eensdeels afstammelingen
van de grondvesters van het rijk, w.o. Arabieren,
Boegineezen en Maleiers van Bandjerxnasin,
Matan en Mampawa, anderdeels nakomelingen
van personen, die uit verschillende streken van
het gewest in lateren tijd hierheen verhuisd zijn,
orn zich aan de vexation van hunne vorsten to
onttrekken. Zij vinden hun bestaan in de klappercultuur en in den kleinhandel. De Boegineezen kwamen vooral omstreeks de helft der vorige
eeuw naar Pontianak, alwaar zij als werkkrachten tot ontginning van klappertuinen zeer noodig
waren. De Dajaks zijn over bet algemeen zeer
arme lieden, die in den ladangbouw een schamel
bestaan vinden. De Arabieren leven van de
klapperteelt en den coprahandel. Bij het
vorstengeslacht wegens zijne Arabische afstamming en niet minder bij de bevolking staan zij
in hoog aanzien. De Chineezen beheerschen den
economischen toestand van het landschap. Zie
overigens over landbouw, nijverheid, handel en
verkeer het artikel BORNEO. Als belangrijke
plaatsen. zijn to noemen : Soengai Kakap, KoealaKakap, Mandor (zie aldaar) en Batoe Lajang,
halverwege de monding van de Kapoeas en de
stad Pontianak, waar zich de begraafplaatsen
van de Sultans van Pontianak bevinden.
G e s c h i e d e n i s. Zie de groote Encycl.
van Ned. Indio.
Best u u r. Het gezag in het landschap
berust bij den Sultan, die in alle belangrijke
aangelegenheden overleg -pleegt met zijne landsgrooten (wazir's). Het bestuur wordt namens den
sultan in overleg met en naar de aanwijzingen
van den Resident en de betrokken bestuursambtenaren gevoerd door districtshoofden (wakil-radja), onder wie kamponghoofden staan.
In 1908 word een landschapskas opgericht.
PONTIANAK. Hoofdplaats van de residentie
Westerafdeeling van Borneo, tevens hoofdplaats
van gelijknamige afdeeling en onderafdeeling
on van het Sultanaat van denzelfden naam. Zij
ontleent haar naam, volgens de overlevering, aan
de geesten, poentianaks of pontianak's, die ter

plaatse verblijf hielden toen Abdoe'r Rahman,
de eerste stichter der plaats, zich op die plek
vestigde.
PORA. Zie SIPOERA.
PORONG. I. Hoofdarm van de Brantas (Zie
BRANTAS DELTA-WERKEN). II. Naam van
een district in de afd. Sidoardjo, res. Soerabaja,
met belangrijke suikerindustrie.
PORSEA. Plaatsje aan de Zuid-Oostzijde van
het Toba-meer in de residentie Tapanoeli. her
begint de Asahan-rivier, die het water van het
Toba-xn.eer afvoert. Het plaatsje kan in de toekomst van beteekenis werden. Hier ligt een
groote brug over de rivier voor den weg, die
eenmaal Toba met Pematang Si Antar, dus de
Oostkust met Tapanoeli, zal verbinden. In Augustus 1914 werden de golden uitgetrokken voor
het stuk Pematang Si Antar—Porsea-brug, vormende de nog Ontbrekende 87 K.M. van den
Toba-weg. Bovendien wordt bier een uitgestrekt
moerassig terrein, waarop pen der marga's aanspraak maakt, opgehoogd met de bedoeling het
tot een groote, centrale marktplaats, speciaal
voor rijst, to maken. Als kruispunt van landen waterwegen is Porsea zeer geschikt voor een
belan grijk handelscentrum.
PORTIBI (PORTIBI). Eertijds eon 'Leer voorname kampong in Padang Lawas, aan don
rechteroever van de Batang Pane, residentie
Tapanoeli, waarschijnlijk eon centrum van geestelijk leven, zooals de Hindoe-overblijfeelen, in
de nabijheid aangetroien, bewijzen. Zij is thans
gesplitst in Portibi djoeloe (bovcnstrooms) en
Portibidjae (benedenstrooms). In het begin dozer
eeuw had Portibi 33 kampoengs onder zich met
+ 1000 huisgezinnen, daarmede 4het landschap
Batang Pane vormende.
PORTUGEEZEN (ZWARTE). Naam in de
17e en 18e eeuw op Timor door de Hollanders
gegeven aan die mestiezen van Midden-Timor,
vooral van het landschap Oikoesi (aande Noordkust) met het naar binnen in 't Z.O. gelegen Ambenoe, dan bij uitbreiding ook van de rijkjes
Amakono (daar beZ.), Sonebait (thans Mob ;
beZ.W. van Amakono), Amanoebang (Z. van
de twee vorige, aan de Zuidkust), en Amarasi
(Z.W. van Amanoebang, en Z.O. van Koepang), die door de (heusche) Portugeezen, met
hun hoofdzetel sedert 1661 to Lifao in Oikoesi,
aangestookt werden teg:en het Hollandsch gezag, sedert 1613 to Koepang gevestigd.

PORTUGEEZEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL. (DE) Zie het art. in de groote Encycl.
van Ned. Indict, on in doze beknopte Encycl.
het art. MOLUKKEN. Ter aan.vulling van
het daar medegedeelde wordt bier nog het volgende vermeld:
De Molukken. en Ambon in het Oosten, Malaka in het Weston zijn de hoofdvestingen der
Portugeezen in den Archipel geweest. Maar
daarbij zijn hun betrekkingen met, hun invloed op die streken niet gebleven.
Met de Papoesche eilanden on Nieuw-Guinea
zijn zij in aanraking gekomen; op Banda hebben zij handel gedreven .Verschillende streken.
van Celebes (vooral de Noordoostkust met de
eilanden benoorden, de Sangi-groep, en den
Zuidwesthoek) zijn hun bekend geworden; met
Borneo hebben zij deels betrekkingen gehad.,
vooral met Noord- en Noordwest-Borneo, deels
hebben zij althans de kusten verkend. Toch

PORTUGEEZEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL (DE)—POSO (POSSO).
sijn al die relaties niet van zoo groote beteekenis geweest, vooral ook hebben vele ervan
in het tijdperk voor de komst der Nederlanders
in het Oosten weinig blijvenden invloed gehad.
Pit is niet het geval ten opzichte van de
Solor- en Timor-eilanden en naaste omgeving,
waarmede de Portugeezen reeds in het begin
van het tweede kwart der 16e eeuw in handelsaanrakingen waren gekoraen. Vooral het sandelhout ward in die streken door hen opgekocht
on al spoedig werden deze eilanden geregeld door
Portugeesche schepen bezocht. In de tweede helft
der 16e eeuw is ook hier sprake van Christelijke
propaganda, evenals op het Oostelijk en Zuidelijk gedeelte van Flores. De pogingen tot Kerstening, welke hier vooral uitgingen van de Dorainikanen, leidden hier in het uiterste Zuidoosten
van den Archipel tot het vestigen ook van staatkundigen invloed. Op Solor werd tusschen ongeveer 1560 en 1570 een fort gebouwd en de
Dorainikanen legden daarin op hunne kosten
garnizoen; zij regelden het Europeesch bestuur
op het eiland: eerst later (op het eind der 16e
eeuw) werd de aanstelling van een capitael
(gouverneur) overgenomen door de Regeering.
Ook bier stond de Christelijke propaganda
tegenover die van den Islam en het bouwen
eener versterking op Solor door de Dominikanen was een veiligheidsraidclel tegen de aanhangers van den Islam. Maar de Mohararo.edanen waren ook bier weder niet, de voornaaraste vijanden der Portugeezen: dit waren zij
zelf, die door hunne laatdunkendheid en bun
rainachtend optreden tegen de inboorlingen dier
haat opwekten en hen tot krijg dreven, totdat
in 1598-1599 de Portugeezen bijna door hen
uit Solor waren verdreven en slechts met groote
moeite zich hebben kunnen staande houden..
Staatkundigen invloed van blijvenden aard
hebben de Portugeezen op Java nergens uitgeoefend on ook bun handel, op Java gedreven,
nam geen groote plaats in.
PORTULACA OLERACEA L. Fam. Portulacaceae. Gelang, Krokot Eenjarige, kruid,achtige plant met min of moor vleezige stengels
en blaadjes on witte bloemen, uit Azle ingevoerd en overal gekweekt. Levert een bekende
groente (Postelein).
POSO (POSSO). Onderafdeeling der afdeeling
Midden-Celebes van de residentie Menado met
eene bovolking in 1915 van ± 50.000 zielen,
waaronder -I-- 30 European.en, -4- 100 Chineezen,
30 Arabieren. Zij om,vat het—landschap Poso
(zie aldaar) on de landschappen Todjo (zie aldaar),
Loree on Oena-Oena (zie aldaar).
POSO (POSSO). Landbeschrijving.
Landstreek v. Centraal-Celebes, gelegen aan
de Zuidkust der Golf van Tomini, in het 0. begrensd door de Malei-rivier, die het scheidt van
het landschap Todjo; in het W. door de Tambarana-rivier en het hooggebergte van Centr.Celebes, die de grens vormen met Saoesoe
en de Berglandschappen ; in het Z. door de voortzetting van het gebergte van Centr.-Celebes, die
het scheidt van het rijk Loewoe aan de Golf
van Bone.
Het land is uiterst bergachtig. Op de Z.grens
vinden wij het gebergte Takolekadjoe, met eene
gemiddelde hoogte van 1700 M., dat de waterLscheiding vormt tusschen de Golf van Tomini
en die van Bone, on zich onder den naam Tineba-

431

gebergte in N.W. richting voortzet in een woest,
rotsig hooggebergte, dat aan de kust eindigt bij
Kaap Pondindilisa. Naar het N.O. zet het Takolekadjoe-gebergte zich voort in het hooge waterscheidingsgebergte tusschen de Golf van Tomini
en die van Tomori en het grensgebergte tusschen
Poso en Todjo met eene gemiddelde hoogte van
1500 M., welke den naara dragen van Pompangeo-gebergte en naar de zijde van het meer in een.
glooiend, vrij dicht bevolkt heuvelland overgaan,
hetwelk Lamoesa beet, en ± 500 M. boven de
zee ligt. Vlakten van eenige beteekenis vindt
men slechts aan de kust bij Mapane, ten Z. van
het meer bij de monding der Kodina, ten N., waar
de Poso-rivier het weer verlaat en bij de samenvloeiing van de Poso- on Tomasa-rivieren. De
bergen ten N. van het racer zijn steile en scherpe
toppen van koraal-kalk, waaronder een der voornaamste is de Lebanoe, J 400 M. hoog. Ten 0.
van het meer zijn de toppen moor afgerond en
bestaan uit kwartshoudende, kristallijne schiefer,
waarin ijzererts wordt aangetroffen. Ook aan
de W. zijde is deze formatie de overheerschende,
doch wordt op de halve lengte van het meer
onderbroken door een breede bank van korrelige,
kristallijne kalksteen.
De Poso-streek is tamelijk waterrijk. Zij oravat
het geheele stroomgebied der Poso-rivier, die
de of watering vormt van het meer van Poso
(zie aldaar), waarvan de belangrijkste voedende
stroom de Kodina is. De linkerzijrivieren zijn
weinig in getal en zeer onbeduidend. Onder de
rechterzijrivieren neomt een eerste plaats in
de Tomasa, die zich bij Kalingoea door een 40 M.
breede kloof in de Poso-rivier stort en tot ± 10
minuten gaans stroomopwaarts bevaarbaar is.
Verdere rivieren van eenige beteekenis zijn :
de Mapane, die in het gebergte van Centr.-Celebes
ontspringt, en de Tongko, die Naar oorsprong
vindt in het grensgebergte van Todjo, terwijl
beide zich uitstorten in de Golf van Tomini.
Geen van beide is bevaarbaar. De Posostreek
omvat thans slechts een zelfbesturend landschap Poso onder den bestuurder van Lage. De
zelfbestuurder, die de korte verklaring geteekend
heeft, voert den titel Makole on wordt bijgestaan
door onderdistrictshoofden met den titel WitiMakole. Het grootste deel der strandbevolking
belijdt den Moh. godsdienst ; in het binnenland
maakt het Christendom snelle vorderingen onder
de heidensche bevolking. De voornaamste plaatsen zijn aan de kust Poso (800 inwoners in 1915),
en Mapane, een belangrijke uitvoerhaven van
boschproducten. Zendingsstations zijn gevestigd
to Kasigoentjoe, Koekoe, Taripa en Pendolo, in
welke laatste plaats ook een school is voor de opleiding van zendingsonderwijzers. De dorpen
zijn alle regelmatig langs de wegen aangelegde
nederzettingen en niet meer zooals vroeger
veiligheidshalve op of nabij heuveltoppen gelegen inlandsche versterkingen.
Het Min:mat is zoowel aan de kust als in het
binnenland gunstig to noeraen. In het binnenland valt het geheele jaar door zeer veel
regen, betgeen aanmerkelijk bijdraagt tot den
waterrijkdom der streek. Aan de bust is de
gemiddelde teraperatuur -1 7 85° Fahrenheit,
aan het meer + 75°, terwijl ze bier 's nachts
en 's morgens soms tot 68° daalt. De rawest
voorkomende ziekten zijn koorts en buikziekten. Ook lijden zeer velen aan huidziekten,
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van welke een eigenaardige vorm die is, waarbij
zich bulten op het lichaam vertoonen. In do
laatste jaren heeft een besmettelijke longziekte
onder de bevolking zeer veel slachtoffers gemaakt. De voornaamste cultuurgewassen zijn :
rijst, die vroeger alleen op droge velden word
verbouwd, terwijl nu de sawahcultuur reeds
een belangrijke opbrengst geeft, voorn.l. to Beejoe mpondoli ; verder mais, suikerriet, sagoepalmen
(die alleen in het binnenland voorkomen), arenpalmen (waaruit de palmwijn wordt bereid) en
kokosboomen. Onder de boschproducten nemen
de voornaamste plants in : ebbenhout, ijzerhout,
bam. boe, foeja (boomschors, die geklopt de gron.dstof voor de kleeding oplevert), rotan, was en
damar (welke laatste de voornaamste artikelen
van uitvoer zijn). De veestapel bestaat uit geiten,
varkens en karbouwen, welke laatste men in het
wild laat rondloopen totdat men voor den rijstbouw hue diensten noodig heeft,. ()rider de
wild.e dieren zijn de incest voorkomende : herten,
hertzwijnen, gemsbuffels en Wilde zwijnen ; krokodillen zijn de eceige verscheurende dieren.
van Poo beBevolkin g. De be
hoort tot de heidenen van Contr.-Celebes, die
worden aan,c,-cduid net den collectieven naam:
Toradja = nil('? sehen \ran het bovenland
mensch). (Zie vc.-)or godsdienstz. onder TORADJA). Aides worde,I zij geneemd doer
do bewoners van Lc.)ewoo en andere Zuidelijkc
strobe:en. Zij worden vord.eeld in -verschillende
stammen, ON' Cr vier teal men zie TORADJASORE TALEN; can do worden allerlei
tale!1 gesproken.
Hun hoofdbedrijf is de landbouw en verder
houden zij zich nog bezig met smeden, omdat
in het leinnenland overvioedig ijzererts wordt
gevonden, de foe ja-bereiding en het. pottenbakken (zie over industrie onder TORADJA).
Gesehiedenis. Zie de groote Encyel.
van Ned. Indio.
B e s t u u r. Do landstrcek Pose maakt dccl
uit, van de gelijknamigc tot de afd. Midden.Celebes der res. Monad° behoorende onderafd.
POSH-MEEK. Dit moor is geld Ten in de afdeelin g Midd en -Cele be s, re side nt ie Men ado, en word
in Oct. 1865 ontdekt door Jhr. J. C. W. D. A. v.
d. Wijek; het verslag dozer red; is door den chef
van den ontdekker, den hoer Riedel, resident
van Menado, dertig jaren' long geheim gehouden.
Het eerste bericht over het Pose-moor gaf. Kruyt,
die in 1893, van de golf van Tomini uit, het moor
bezocht. Do strekking van het nicer is N. 30°W;
aan weerszijden wordt het begrensd door breukranden. Die langs het Fe,nnema-gebergte vertoont een duid.elijke ombuiging, in het noorden N,
in het zuiden Z 30° 0.
Volgens de kaart van. Schiebel, don opoemer
van Abendanons expeditie, is de lengte 32 1/2
K.M,debrt78o13K.M,dpervlakt
340 K.11.12. Do Westoever is go ooid mot oerwoud,
aan den Oostoevor ziet men bijna alleen Bras;
de eerste is verreweg het steilst (sours een
daling tot 65°).
In aanleg is het Poso-meer het jongste der drie
groote moron; dit bewijzen de pliocene koraalkalksteen in de oude Poso-baai ten N. van het
tegenwoordige Poso-naeer, de aanwezigheid van
krokodillen in het meer, terwijl ze in de beide
andere moron ontbreken, on van een zoetwaterslak. De grootste gemeten diepte, in het Noor-

delijk bekken, is 440 M, maar kan, volgens Abendanon, nog wel moor bedragen, naisschien wel
490 M; daar de hoogteligging 510 M. is, reikt
de bodem dus niet tot beneden den zeespiegel.
POST- EN TELEGRAAFDIENST. POSTDIENST.
I. Binnerilandsche dienst. (Voor
een historisch overzicht zie het uitvoerige art.
in de groote Encycl. van Ned. Indio). Zoodra
in 1871 de eerste spoorweg word geopend tusschen Weltevreden en Batavia, maakte men
dozen aan het postverkeer dienstbaar; 7 jaar
later kwam de eerste regeling tot stand voor het
vervoer van de post langs spoorwegen.
Tusschen Anjer en Batavia on tusschen Batavia —Bandoen g—Djokja—Soerabaja rijden spoorwegpostkantoren. Een brief van Batavia bereikt
thans in anderhalven dag Soera,baja. Om ook de
langs de lijn liggende kleine plaatsen zoo veel
mogclijk van de snello verbindingen to doen ge
nieten, plaatste men in 1907 op stations on halten
waar de expres niet stopt, vanginrichtingen,
waar(loor het mogelijk is ook posten op die
plaatsen of te geven en to ontvangen.
• Behalve de genoemde spoorwegpostkantoren
bestaat !map de S.S. op Java sedert 1892 de z.g.
and bulan dienst, waardoor vervoer van gesloten
clepeches plan sell, waar post- of pulpkantoren. bestaan, oeder geleide van eon treinconducteur wordt. bewerkstelligd. Ten. slotte
worden cog zoow 1 de Staats- als do pariculiere
speorwegeet ( 01 mee.,-;::emwegen
Tra
cliensebaar
gemaakt aan het vervoer van gesloten depeehes,
ender geleide van con spoorw(_•g- of trambeamb•ce
en zijn vole treinen voorzien von een brievenbus,
ten gerieve van het reize;Td_ publiek.
Plaatsen, .niet can spoor- of tramwegen golegen, entva:)gen en verzen(len de post door middel
van postloopen, pos'c.karren, postiljons, pikoelpaarden, postprauwc:n of auto's, clan wel door
middel van de districtspost, zoo mogclijk in aan sluiting op boveegenoernde spoor- on tramwegen.
De dist riot spost op Java en Madoera
is ontsbaan door de opheffing in 1882 (Ind. Stb.
no. 136) van do op de heerendienstplichLige bevolking rustende verpliehting tot het overbrengen van brieven: In lw.t volgend jaar bepaalde de
Regeering, dat in elke residentie hot hoofd van
gowestelijk bestuur op den incest spaarzarnen voet
eon districtspost zou instellen, bestemd voor de
geregelde uitwisseling van dienstbrie von tussehen
de in het gewest bescheiden ambtenaren.
In 1892 ging de districtspost van B. B. over
naar B. 0. W. (in 1907 naar Gouv. Bodr.) en
word ze tevens dienstbaar gemaakt aan een geregeld particulier postverkeer, in verband wearmode op plaatsen, waar post- of hulppostkantorcn gevestigd, doze met het verzenden on ontvangen van de stukken der districtspost zullen
worden belast on op de overige stations dier postbestelhuizen — d. z. postinrichtingen van eonvoudigen vorm zijn opengesteld, welke door
postbodenloopen drie of meermalen per week met
elkaar en met het naastbijzijnde post- of hulppostkantoor in verbinding staan en voor dezelfde
doelei,nden aangewezen zijn als de voorm.elde
stations en halten.
.00k de instelling van geregelde stoomvaartlijnen. kwam het postvervoer zeer ten goede.
Tusschen de verschillende havens op Java en
Madoera on de Buitenbezittingen onderhouden
stoomschepen thans geregeld gemeenschap. Met
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elke gelegenheid wordt post verzonden, zoowel
met particuliere- als met gouvernementsstoomers.
Het thans geldende reglement op den binnenlandsohen dienst, dat op aandringen van het
Departement van Kolonien tot stand kwam, dagteekent van 1 Juli 1918 (Ind. Stb. no. 157) en is
in hoofdzaak een navolging van de Nederlandache postwet. De nieuwe Algemeene Bepalingen
ter uitvoering van dat reglement zijn vastgesteld
bij Ind Stb. 1918 no 158.
Het port der brieven bedraagt 10 cent voor een
brief van niet meer dan 20 gram en 7 1/, cent voor
elke 20 gram daarboven.
Voor militairen beneden den rang van officier
is voor brieven van enkel gewicht (tot 20 gram)
een verminderd port van 5 cent vastgesteld.
Briefkaarten kosten thane 5 cent per enkele en 10
cent per dubbele, d.i. met betaald antwoord.
Het port der nieuwsbladen bedraagt slechts
1 /, cent voor elk gewicht van 25 gram of gedeelte
daarvan, terwijl voor de verzending van gedrukte stukken, documenten en-monsters 1 cent voor
elk gewicht van 50 gram verschuldigd is, met een
minimum van 5 cent voor documenten en van
21/, cent voor monsters.
Voor het afhalen van stukken door ver van
een post- of hulppostkantoor wonende personen
kan men van z.g. ambulante postbussen (trommels) gebruik maken.
Aanteekenen van stukken is tegen betaling van
een vast recht van 10 cent bij alle post-, bij- en
hulppostkantoren mogelijk; aangeteekende brieven met aangegeven geldswaarde kunnen tot een
bedrag van / 5000.— voor postkantoren en f 250
voor hulppostkantoren, alleen naar door den
dienstchef aangewezen kantoren worden verzonden. Voor de aangegeven waarde wordt extra
10 cts. per f 150 betaald.
Het algemeen beheer van den P. T. dienst
maakt sedert 1907 een onderdeel uit van het dep.
v. Gouv. bedr., onder de leiding van een hoofdambtenaar met den titel chef v/d P. T. T. dienst
(vroeger Hoofdinspecteur chef v/d dienst).
De Hoofden van Gew. bestuur, met uitzondering van den resident van Batavia, hebben toezicht op den dienst in hun gewest. Het P. T. gebied is gesplitst in afdeelingen en districten.
Einde 1917 bedroeg het aantal kantoren
behalve de 1040 bestelhuizen der districtspost
— 794, nl. 193 post- tevens telegraafkantoren ;
2 pakketpostkan toren ; 349 hulppostkantoren
en 250 bestelhuizen voor den spoorwegdienst.
De postambtenaren zijn tevens belast met den
verkoop van gezegeld papier en plakzegels alsmede met de behandeling van den dienst der
post spaarban k.
II. Buitenlandsche dienst. Terwijl thans in het verkeer met Nederland en
de overige bij de Alg. Postver. aangesloten landen
de op het congres te Rome vastgestelde porten
gelden, is voor verzending per rechtstreeksche
zeeweg (zeepost) tusschen Nederland en Indid
per „Nederland" en „Rott. Lloyd" een lager port
ingevoerd voor brieven van Indio naar Nederland 10 cent voor de eerste 20 gram en 7 1/, cent
voor elke 20 gram daarboven, briefkaarten 5
cent, drukwerken en documenten 1 cent en monsters 2 cent per 50 gram, met een minimum van 5
cent en maximumgewicht voor drukwerken
van 5 K.G., terwijl het port voor brieven tot 20
BERN. ENCYCL. V. N.-I.

433

gram afkomstig van of bestemd voor militairen
beneden den rang van officier: 5 cant is. Omgekeerd gelden ongeveer de binnenlandsche porten
van Nederland. Deze zonderlinge verhouding
wijst duidelijk op te hooge briefporten in het
binnenlandsch verkeer van Indio".
TELEGRAAFDIFNST.
Aanleg van telegrafische
verbindingen. In 1855 werd op voorstel der
Ind. Regeering 's Konings machtiging verkregen
tot het oprichten van electro-magnetische telegrafen in Indie. Reeds spoedig daarna was het
mogelijk met den aanleg van landlijnen aan to
vangen en wel tusschen Batavia en Buitenzorg,
over welke lijn 23 October 1856 het eerste telegram (aan den Gouv.-Gen.) verzonden werd. Die
lijn diende aanvankelijk slechts ten gebruike van
het Gouvernement, maar nadat in 1857 de lijn
Batavia—Soerabaja met een zijtak RraarangAmbarawa tot stand was gekomen, werd het.gebruik van de telegraaf voor het algemeen opengesteld. In 1859 bedroeg de lengte der lijnen
reeds bijna 2700 K.M. en het aantal kantoren 28.
Gaandeweg werd het net op Java en ook het aantal kantoren uitgebreid.
In 1866 werd een aanvang gemaakt met den
aanleg van landlijnen op Sumatra. De aanleg, die
bij Tolokbetong begonnen werd, was in 1871
reeds gevorderd tot Padang (ruim 1200 K.M.) en
in 1873 tot Singkel (ruim 600 K.M.).
Met veel moeite werd in 1887 een verbinding
van West- met Oost-Sumatra (van Padang Sidimpoean naar Medan) tot stand gebracht, welke
ook met het oog op de sedert (1891) internationale verbinding met Penang van belang is.
In 1902 kwam de landlijn door Z. O. Borneo
tot stand van Bandj6rmasin over Amoentai naar
Balikpapan en Samarinda; aanvankelijk bedoeld
als schakel in de kabelverbinding tusschen Java
en Menado, maar thans uitsluitend land verbinding.
Reeds
Zeekabel- en radiotelegraalverbindingen.
in 1859 kwam een kabelverbinding tusschen
Batavia, Muntok (Banka) en Singapore, met een
zijtak van Muntok naar Palembang tot stand;
sedert heeft zich het aantal kabels, vooral sinds

1888, zeer uitgebreid.
Behalve de kabel tusschen Java en Madocra,
welke met eigen middelen uit den in Indio aanwezigen kabelvoorraad werd gelegd, werden de
tot 1905 gelegde Gouvernementskabels geleverd
en gelegd door de „Eastern Extension", hetgeen
meer dan 22 ton gekost heeft.
Ten einde de groote kosten te vermijden en
niet langer afhankelijk te zijn van vreemde hulp,
besloot de Regeering in 1905 tot het aanschaffen
van een eigen kabelschip. In 1912 is het kabelschip van draadlooze telegrafie voorzien.
De ervaringen, opgedaan tijdens den oorlog
tusschen Engeland en de Z.-A. Republieken,
toen de Engelsche Regeering zelfs op rogeeringstelegrammen van andere mogendheden
een zeer strenge censuur uitoefende, openden in ons land de oogen voor het gevaar, dat on ze
Archipel slechts door Engelsche kabels, welke
hun steunpunten veelal op Engelsch gebied hebben, verbonden is met het Moederland. Op
initiatief van den toenmaligen officier v/h
leger, leeraar aan de K. M. A. to Breda, J. J. le
Roy, werd het staatsverdrag van 24 Juli 1901
(Ind. Stb. 1903 no. 366) gesloten; dat verdrag

leidde tot de oprichting van de Duitsch-Neder28
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landsche Telegraafmaatschappij,die haar zetel
heeft te Keulen en in 1905 kabels liet leggen tusschen Menado—Yap (een der toenmaals Duitsche
Carolinen)—Shanghai en tusschen Yap en het
Amerikaansche eiland Guam, waar aansluiting
verkregen weed aan den Amerikaanschen Pacifickabel tusschen de Philippijnen en San Francisco.
De beer Le Roy is de Nederl. directeur der
Maatschappij.
Door de totstandkoming van het DuitschNederlandsche net, dat cen totale lengte heeft
van 3415 zeemijlen of 6336 K.M., verkreeg Ned.Indie twee geheel van Engelsch grondgebied onafhankelijke telegraafverbindingen, eon over
China en Siberie en den over Amerika.
Nadat in 1903 tusschen Frankrijk en Nederland een kabelo -vereenkomst was gesloten, kwam
in 1906 de Fransche regeeringskabel PontianakP. Condore—Saigon (707 zeemijlen of 1311 K.M.)
tot stand.
Het cerste station voor draadlooze telegrafie
wend in 1911 opgericht te Sabang (P. We).
Daarna volgden stations te Sitoebondo (Java),
Timor-Koepa -ng en Ambon, welke zouden dienen
voor bet nemen van proeven ter beantwoording
van de vraag of en, zoo ja, in welke gevallen aan
draadlooze verbinding boven kabelverbinding
de voorkeur meet worden gegeven.
lig 1910 is aa,n de Bataafsche Petroleum MU
vergunning verleend om to Balikpapan en op
Tarakan, aan de Oostkust van Borneo, draadlooze stations op te richten en in bedrijf to nernen
voor eigen gebruik en om berichten te wisselen
met schepen in zee der Kon. Paketvaart MU. on
Steomv. Mijcn „Nederland" on „Rott. Lloyd".
In tijden van oorlog, oorlogsgevaar en binnen landscheonlusten kan de Regeering zonder bijzondere vergoeding over de stations beschikken.
Verder heeft zij zich de bevoeg,dheld voorbehouden oat de stations to alien tijde to naasten.
Vele Indische stoomers hebben zich voor
draadlooze telegrafie ingericht en do meeste buitenlandsche stoomschepo -n, die de Ind. wateron bevaren, zijn van draadlooze telegrafie voorzien.
Met ingang van 1 Fehr. 1911 trad Ned.-Indio
toe tot de internationale radiotelograafovereenkomst, op 3 Nov. 1906 to Berlijn gesloten, in 1912
gewijzigd en uitgebreid to London.
Teen sedert het uitbreken van den wereldeorlog ook de draadlooze telegrafie op lange
aistanden racer on moor volmaakt word, kwam
het denkbeeid bij de Regeering op om to
trachten een rechtstreeksche verbinding, zonder
tusschonstations, tot stand to brengen. De in
Indio op de hoogvlakte van Bandoeng, onder
leiding van den ingeniour der telegrafie Dr. Da
Groot ondernomen proeven, hebben good sucees.
Voor het station in Nederl. hebben de StatenGeneraal 5 millioen toegestaan.
POSTELEIN. Zie PORTULACA.
POSTILJONEILANDEN.
Zie PATERNOSTEREILANDEN.
POSTO. Zie LARANTOEKA (Hoofdplaats).
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het art. in de groote Eneyel. van

Ned. Indio.

POTJO LIKA. Hoogste berg van West Flores,
2382 M. hoog, vermoedelijk vulkanisch, doch
waarvan woinig bekend is. Zie Rouffaer in T.
Aardr. GOP-. 1910, en Wichmann, ibid. 1891.

POTTEN EN POTTENBAKKERIJ. Het bakken van eenvoudig, onverglaasd vaatwerk voor
huiselijk gebruik is bij alle volken van den
Archipel, met uitzondering van de meest onontwikkelde, in zwang. Het pottenbakkerswerk
is, door de eeuwen been, vrijwel gebleven wat
het oorspronkelijk was; het bedrijf heeft zich
niet ontwikkeld en bracht, met eenige goede
stukken die verdienen bewaard te blijven, veel
voort, dat noch als kunst- noch als gebruiksvoorwerp onderscheiding waard is, en dat in
den strijd van le pot de fer et le pot de terre
onbetreurd zal ten onder gaan. Ook in het
uiterste Oosten van den Archipel liggen voorbeelden van vaatwerk, dat rustig van worm
en aardig van versiering is: aan de Humboldtbaai de potten met hoog opliggende golflijnen,
andere met figuren in rood en wit; in de buurt
van Doreh de steenroode; op Kei de dikwijls
afgebeelde; op Jamdena de donker gekleurde;
on verder -Westelijk het roode aardewerk van
Flores, en ook het nog mooiere zwarte, met diep
ingegrift ornament, dat Langkat eveneens vertoont, zoomode Rokan; dan, op Celebes, Koekoe
met zijn good gevormde potten, steunend op
drie losse voeten, alles met ingekraste lijnen,
Napoe met het grijze aardewerk, dat, evenals het
Koekoesehe, aan den rand van buiten onzichtbare openingen heeft voor het ophangkoord,
Bone en Bonthain „waar de orn.amenteering
van bet wan.dvlak wordt doorge -voerd tot eon
afgewerkte reliefteekening"; Borneo met zijn
gecanneleerde potten ; Gajo, het beste misschien
van alles, met zijn donker, tot zwart gekleurd
vaatwerk van voornamon vorne ; Java. en Bali,
eindelijk, vanwaa.r, uit don ouden tijd vooral,
enkele mooie stukken van glanzend steenrood
afkomstig zijn.
Het aardewerk wordt in den Arehipel vervaardigd door in de open luelit condom, do
potten eon vuurtje van hon.,:. on bamboo, padistroo on alang-alang to branden. Kan men dus,
met eenigen goeden wil, nog wel spreken van
een kerarnische kunst in den Archipel, van eon
deugdelijk beoefend handwork is geen sprake.
Gebrekkig stokers geeft aardewerk, dat bras on
niet duurzaam is; hot moot in een gestadigen
gloed blijven, die lang kan onderhouden worden,
de vormen ornstraalt en gaar doet worden; ongelijkm.atige hate, zooals de houtvuurtjes in de
open lucht geven, deugt niet voor het bakken.
Sons zijn de vormen moor geroosterd dan gebakken. Ook voor het aanbrengen van de glazuurlaag
is de oven onontbeerlijk. Zelfs uit den bloeitijd
van Aladjapahit zijn geen voorwerpen tot ons
gekomen, die van een verglazen der gebakken
potten vertellen.
Voor bijzonderheden omtrent de pottenbakkerij in. de verschillende streken van den Archipel zie men het belangrijke art. in de groote
Engel. van Ned. Indio; voor de magische
beteckenis van gebakken aardewerk, het art.
PRAEANIMISME in doze beknopte En cycl.
POTVISCH of CACHELOT (Physeter macrocephalus L.), Ikan paoes (mAL.), Loden
SOEND.), de grootste der Tandwalvisschen (zio
aldaar) — het mannetje wordt 18 M., het wijfjo
slechts half zoo lang, — over alle tropisehe on
subtropische zeeen verspreid, en ook in den Indischen Archipel, vooral inhet Oostelijk gedeelte,
algerneen kenbaar aan den reusachtigen, vierheo-

CCS

-

ess a on

2e-la ss

I. MI=r4M

POTVISCH OF CACHELOT—PRAEANIMISME

435

kigen, voor verticaal afgeknotten kop. Deze
eigenaardige vorm is het gevolg - van de sterke
ontwikkeling van onderhuidsch bindweefsel bovenop den schedel, in welk bindweefsel zich
groote holten bevinden;. in doze holten verzamelt zich eon olieachtige massa, de spermaceti
of walschot, een dier kan tot 3000 K.G. spermaceti leveren — welke, met de traan, het hoofddoel vormt van de jacht op Potvisschen. Daarnaast zijn ook de uitsluitend in de onderkaak
staande tanden van waarde, als ivoor van
mindere kwaliteit, en tenslotte het uit den
darm afkomstige zgn. „ambre-grin", dat als
parfuraerie gebruikt wordt.
De Potvisch was het doel van de Araerikaansche en Engelsche walvischvaarders, die in vroeger jaren den Indischen Archipel bezochten (zie
WALVISSCHEN.
PRABOEMOELIH. Nederzetting in de residentie Palembang ten Z.W. van de hoofdstad. Het is
een belangrijk punt van de Zuid-Sumatra-spoorweg. her snijdt n.l. de lijn, die van Oosthaven
in de Lampongsche districten naar het N. gaat,
de lijn Palembang—Benkoelen. Den len Nov.
1915 kwam. het 78 K.M. Lange gedeelte Palembang — Praboemoelih tot stand en is sedert dien
doorgetrokken tot Moeara Enim. Van de Zuidelijke lijn was toen pas 45 K.M. gereed en wel tot

volgorde. Ter aanvulling van hetgeen onder
lqIDENDOM is meegedeeld volgen hier nog
eenige bijzonderheden omtrent hetgeen in den
Archipel onder dynamisme gerangschikt zou
kunnen worden :
Noodzakelijkerwijze werd de geheele gang der
ontwikkeling beheerscht door het primitieve
denken; dit kenmerkt zich onder andere door
een bepaalde neiging tot materialiseeren en
personifieeren van allerlei zaken, welke naar
ons begrip daarvoor niet vatbaar zijn; door een
even duidelijke neiging ow. identiek te achten,
ors geheel to vereenzelvigen, waar slechts een
spoor van overeenkomst of zelfs in het geheel
geen overeenkomst vcror ons begrip valt waar
te nemen. Zoo worth NAT. een zeer bijzondere
beteekenis toegekend tan namen en aan afbeeldingen. Namen van n.censchen, dieren, planten,
zijn volstrekt geen abstracties, veeleer vormen
zij iets materieels, met eigenaardige rnystieke
kracht. In sommige gedeelten van Nieuw Guinea
kan aan het kind eerst een naam worden gegeven, nadat deze is afgenomen van een ander,
die daarvoor zijn leven moet laten. Bij de Toradja's wordt nu nog de waarde van een of
andere houtsoort voor een bepaald gebruik in
de eerste plats beoordeeld naar den naam van
den boom ; deze bepaalt de eigenschappen

Tegineneng aan de Sekampongrivier. Men is
toen begonnen met van uit Praboemoelih Zuidwaarts to bouwen naar Batoeradja.
PRADATA. Benaming voor rechtbanken in de
Vorstenlanden op Java, zoowel in de beide hofsteden zelf (pradata dalem of hofpradard; pradata gede of groote pradata) als — in de negentiende eeuw — ten plattelande (pradata, kaboepaten, pradata goenoeng gad e, enz.). Zie onder

van het- bout, dat hij oplevert. Afbeeldingen.
sours eenigermate gelijkende, soms ook enkel
bestaande uit een soort geometrische figuren
zonder een spoor van gelijkenis met hetgeen zij
heeten to representeeren, worden met het origineel geheel vereenzelvigd; de afbeelding is alter
ego van het origineel. Vandaar de gedachte,
dat hetgeen aan de afbeelding worth aangedaan, ook aan het origineel moet overkomen.
Van deze gedachte is het slechts een stap naar
het geloof, dat de nabootsing van een of ander
verschijnsel ook het werkelijke verschijnsel zal
oproepen. Deze voorstellingen geven een verklaring van velerlei ceremonien tot hetlokken van
regen, van gebruiken en vooral van de ongebondenheid bij oogstfeesten, welke oorspronkelijk
geen - uiting waren van dankbaarheid, maar
moesten dienen our; de natuur, nu het gewas
oud geworden was on moest sterven, op to wekken tot het scheppen van nieuw on jong plantenleven. Zij verklaren, waarom de Javanen op
bepaalde tijden cohabiteeren bij hunne rijstvelden, of deze handeling nabootsen; waarom
in de Molukken de notenplukkers zulks doen
bij de muskaatboomen. Allerlei dramatische
voorstellingen, oorspronkelijk niet anders dan
een soort analogie-tooverij, zijn als een gevolg
van hetzelfde beginsel te verklaren. Booze
invloed, ziekte, worden in de gedachte gemateria,liseerd; zij zijn over to dragon, of to wasschen
als vuil. Verschillend.e methoden van genezing
van zieken, welke nu nog worden gevolgd bij
Dajaksche stammen, bij onderscheidene volken
van Celebes, bij Niassers, laten nog duidelijk onderkennen, dat de oude praktijk bedoelde on'
heb kwaad van den patient over to dragon op
een soort beeld, waarin de ziekte gepersonifieerd
was, hetwelk dan daarna werd verwijderd.
Magisch in zeer sterke mate is het vuur, on alles wat in bet, vuur bewerkt, gehard is, wat de
hitt e er van in zich heeft geconcentreerd. De zeer
talrijke voorschriften, in acht te nemen bij het
pottenbakken, en voor dien bij het halen van de

VORSTENLANDEN.
PRADJOERIT (jAv.).

Krijgsman, strijder.
Moor speciaal werden onder dien naam een soort
politiesoldaten verstaan, die in verschillende gewesten van Java uit 's lands kas onderhouden,
als militairen uitgerust en geoefend werden, in
cigen kazernes woonden on in tijd van nood bij
het leger gevoegd konden worden. In gewone
tijden waren zij bestemd voor politie-diensten,
zooals het transporteeren van gevangenen, het
bewaken van gebouwen, enz.; zij werden door
de regenten voltallig gehouden on stonden onder
het oppergezag van den resident. Bij Ind. Stb.
1897 no. 65 zijn de korpsen pradjoerits opgehcven.
In de Vorstenlanden vormen de militairen
met hun huisgezinnen een afzonderlijke bestuursafdeeling (golongan), pradjoeritan genaamd, gesteld onder het hoofd van de vorstelijke lijfwacht.
PRAEANIMISME.Onder deze benaming pleegt
men geheele reeksen van magische praktijken
met de xn.otieven, welke er aan ten grondslag
liggen, samen te vatten; praktijken, die in het
leven van de meeste min of meer primitieve
volken een zeer belangrijke rol spelen. Terwij1
Tylor in bet Animisme (zic HEIDENDOIN1) de
verklaring van ongeveer alien primitieven godsdienst meende to vinden, heeft Marett voor de
z. i. meer primitieve motieven on de uitingen
daarvan voor het eerst den naam praeaninaisme
gebruikt; tegenwoordig wordt echter meer de
naam dynamism() gebruikt, omdat doze niets
praejudicieert ten aanzien van de chronologische
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klei; de merkwaardige afweer-ceremonien, welke
noodig worden geoordeeld als een stuk aardewerk
komt te breken; de uiteenloopende gebruiken
waarbij potscherven te pas komen, deze alle
demonstreeren het geloof aan de magie van
het vuur. Magisch zijn ook allerlei planten, en
niet minder tal van levenlooze voorwerpen,
hetzij dat deze gcvormd zijn door de natuur,
hetzij dat zij hun worm kregen uit de handen van
den mensch. Het fetisisme (zie aldaar) kan
beschouwd worden als een uiting van het geloof aan deze magie, hoe het ook later door
het animisme moge zijn beinvloed geworden.
Tat van gebruiken, van cereraonien, welke
hun oorsprong vinden in het praeanimisrae of
dynamisme, zijn in de animistisch denkende
samenlevingen, meer of minder hervorrod, toch
duidelijk to herkennen.
PRAHOE. Vulkaan, 2565 M. hoog, op de grens
van vijf residentien (Pekalongan, Semarang, Kedoe, Bagelen en Banjoemas), den Noordelijken
rand vormende van het Dieng-plateau. Naar het
N. heeft hij de regelmatige vulkaanhelling, aan de
Z.zijde verheft hij zich met- een steilen, 500 M.
hoogen wand uit het Dieng-plateau (zie ald).
PRAHOE. Zie VAARTUIGEN.
PRAJA. Hoofdplaats der onderafdeeling Midden Lombok op het eiland Lombok, bekend uit
de Lombok-expeditie. Zie LOMBOK. Ook de
naarn van het Sasaksch district van de onderafdeeling Midden-Lombok.
PRAMBANAN - TEMPELS. Deze, de schoonste
en rneest beroemde Hindoe-monumenten van
Midden-Java, liggen in de groote vlakte, die
zich aan den naar het Z. afloopenden voet van
den Merapi uitbreidt, in de nabijheid van de desa
Prambanan (Brambanan) en aan den weg van
Djokjakarta naar Soerakarta, even over de grens
van de residentie Soerakarta. Voor een beschrijving van cenige dcr tempels, die op de Prambanan-vlakte liggen, (Tj. Idjo, Tj. Kalasan, Tj. Sari
Tj. Loemboer_ g en rIj. Sadjiwan of Kalongan) zie
men in deze Encycl. het art. OUDHEDEN.Djokjakarta en Soerakarta, en SEW OE (Tjandi). Van
de Prambanan-groep in engeren zin, ook met den
modern-Javaansc hen naam de Lail Djonggrangtempels geheeten, valt hier nog een en ander mode
to deelen. evenzoo van Tjandi Ploosan.
De Lara-Djonggrang-groep heeft .eenmaal een
vierkant gevormd, waarvan de zijden naar de
windstreken gericht waren. Do middengroep,
uit acht tempels bestaande, staat op eon in 1893
en '94 ontgraven plateau. Een ringmuur van
170 M. in het vierkant sloot do groep in;
buiten dien muur waren, in drip elkander omgevende vierkanten, zeer kleine tjandi's gebouwd, waarschijnlijk 157; een tweede en een
derde ringmuur, resp. van 220 en 390 M. zijde,
lagen hier omheen. De zes grootste tempels der
groep staan in 2 rijen, de hoofdtempel, de eigenlijke Tj. Lara-Djonggrang, de grootste en hoogste van alien, ook de c i w a-t empel geheeten,
is de middelste aan de Westzijde, en heeft vier
kamers, evenals Tj. Kalasan. Voorts is ook hier
een omgang met borstwering aanwezig, maar
naar het terras klom men langs een trap en naar
tempelkamers evenzoo. De vloeren dozer
kamers worden zoo hoog gelegd om ruimte to
winnen voor vierkante putten, die bij den bouw
van den tempelvoet worden uitgespaard ; in elken
tempel wordt er eon aangetroffen. Waarschijnlijk

hebben doze putten gediend om de asch van
aanzienlijke personen op to nemen. De versiering
der tempelpoorten is bijna geheel verdwenen,
maar de meeste beelden binnenstempels zijn nog
aanwezig; ciwa als Goeroe, als Kala en als Mahadewa; Doerga, Ganeca; Brahma, Wisjnoe;
voorts de nandi, Soerja, de zonnegod, on Tjandra,
de maangod. Het Doergabeeld is onder den naam
van Latit-Djonggrang, de dochter van den held
Ratoe Baka, nog het voorwerp van de hulde
der Javanen uit den omtrek. De ontgraven
deelen van den tempel behooren tot het fraaiste
beeldhouwwerk, dat op Java word aangetroffen.
Het merkwaardigste beeldwerk naar den inhoud
der voorstellingen bevindt zich aan den binnenkant der 1 1/2 M. hooge borstwering; daar is
in kasementen het eerste gedeelte der Ramalegende voorgesteld.
Do Wisjnoe-tempel ligt Noordwaarts
van den vorigen; binnenstempels bevonden zich 4
Wisjnoe-beelden en aan den buitenkant geven de
beeldgroepen godenbeelden to zien op een hoogen
troon, zonder lotuskussen, gezeten tusschen
twee naast on achter hen staande vrouwen.
De Brahma-tempel komt in bouw geheel met den Wisjnoe-tempel overeen, maar
heeft nog meer geleden; behalve de Brahmabeelden in de inwendige ruimte zijn er aan de
buitenzijde beelden to zien van resi't,n
Tj. Plaosan was, evenals Tj. Sari, een wihai a,
of Bo3ddh.klooster; de benedenkamers zijn tamelijk good bewaard gebleven, maar bovenverdiepitig en dak zijn ingestort. De beelden zijn
bijzonder groot, schoon gehouwen en prachtig
versierd; de buitenmuren waren met kunstig halfverheven beeldwerk behouwen.
PRAMBON. Controle-afdeeling in de afdeeling
Sidoardjo der residentie Soerabaja, omvattende
de districten Boelang en Krian. De bevolking
telde ult. 1915: 320 Europ., 1260 Chin., 60 andere
Vreemde Oosterl. en 21].000 Inlanders.
PRANADJIWA (JAv.). Zie EUCHRESTA.
PRANADJIWA (ZOETE). Zie STERCULIA
JAVANICA.
PRANG SABIL, d. i. do „oorlog op den weg
(Gods)", d.w.z. de heilige oorlog (het Arabische
woord sabil beteekent weg). Aldus noemen de
Mohammedanen in Ned. Indio den strijd tegen
de ongeloovigen. De in de Arabische wetgeleerde
werken daarvoor gebruikelijke benaming is
djihoid (d. i. letterlijk: in spanning van krachten,
ijvering). Deelnarne aan den djihdd geldt volgens
de wet als een geloofsplicht.
Over de hoofdzaken der leer betreffende den
djihcid bestaat in den Islam geen versehil van
gevoelen. Alle wetgeleerden zijn het daarover
in verschillende perioden steeds eens geweest,
en meer dan eenig ander dccl der Moslimsche
wet is doze leer in alle Mohammedaansche
landen populair geworden.
Zij verheft in hooge mate het gevoel van eigenwaarde der groote menigte. Modern gevormde
Moslims begrijpen wel, dat deze middeleeuwsche djihad-leer niet meer beantwoordt aan de
thans bestaande toestanden en verhoudingen
en ook de nicer ontwikkelde wetgeleerden
kunnen slechts nadeelen en ellende voor de
Moslims d -achten van eon werkelijke toepassing der djihdd-voorschriften. Toch zouden
zij het vertrouwen der groote massa verbeuren,
indien zij de geldigheid der oude wetstheorie van
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den heiligen oorlog openlijk wilden. betwisten.
In kolonien met een talrijke Mohammedaansche
bevolking blijft dit leerstuk dus een latent gevaar, dat in tijden van onrust en ontevredenheid
steeds tot uitbarsting dreigt te komen. Eerbiediging der godsdienstige gevoelens van de Moslimsohelnlanders op dit punt is natuurlijk buitengesloten voor het Europeesch gezag. Zelfs de
theoretische bespreking van het hoofdstuk over
den djihdd in de Moslimsche scholen zou niet
geduld kunnen worden.
PRAUW. Zie VAARTUIGEN.
PREANGER REGENTSCHAPPEN. L a n db e s c hr ij v i n g. Residentie op Java, beslaat
± V, van het geheele eiland. De inlandsche
naam is Tanah Prijangan, afkorting van Parahijangan verblijf van de geesten. Het gewest
wordt begrensd : ten N. door de residenties
Batavia en Cheribon, ten 0. door Cheribon en
Banjoemas, ten Z. en Z.W. door den Indischen
Oceaan en ten W. door Bantam. In het N. loopt
de grens over den kam van het Salak-Gedeen het Boerangrang-Tangkoebanprahoe-gebergte ;
in het 0. scheidt de Tji Tandoej, over een gt oote
uitgestrektheid, de Preanger Regentschappen
van Banjoemas. Het eenige tot dit gewest behoorende eiland is Noesa Were, groot 33 hectaren en gelegen tusschen Noesa Kambangan en
de Oostkust der residentie.
De oppervlakte bedraagt + 21524 K.Ma.; bij de
volkstellingen op het eind der jaren 1895, 1900
en 1905 telde de bevolking respectievelijk
2.195.000, 2.436.000 en 2.697.000 zielen of 107,
119 en 132 per K.M2. In de vermeerdering van
het zielental op Java en Madoera heeft deze residentie een ruim aandcel gehad. Volgens opgaven
van ulto. 1915 telde de bevolking reeds meer
dan 3 millioen zielen, dus zonder het regentschap
Tjiamis, dat tot 1 Jan. 1916 bij de residentie
Cheribon bchoorde.
Het Noordelijke gedeelte en het Oostelijke
middenstuk van dit zeer bergachtige gewest bestaan bijna geheel uit vulkanisch terrein, gevormd door uitbarstingen van de talrijke vulkanen, welker begroeide toppen zich van 1800
tot 3000 M. boven zee verheffen. Tijdens den
opbouw dier vulkanen ontstonden hooggelegen
binnenmeren, die later door vulkanische producten werden gedempt en door een rivier gedraineerd. De voornaamste dezer voormalige meren
zijn de thans dichtbevolkte en vruchtbare vlakten
van Bandoeng, van Garoet en Soemedang,
(zie op die namen). Het geheele Zuidelijke deel
en de N.O. hoek van de residentie worden ingenomen door tertiair gesteente ; in het midden zijn
het breccien, zandsteenen en mergels; tusschen
Parigi en Pameungpeuk aan de Oostzijde en tusschen Sindangbarang en Oedjoeng Genteng in het
Westen bestaat de bodem uit kalksteenen. In de
omstreken van de Tjiletoe- of Zandbaai zijn gesteenten aangetroffen, ouder dan de mioceene
lagen, wa.aruit Java's bodem grootendeels bestaat, nl. schiefers, kwartsieten en andere kristallijne gesteenten, die tot de krijtformatie gerekend worden.
Het bovenvermelde vulkanische terrein in deze
residentie is te onderscheiden in een Oostelijk
en een Westelijk, daarmede samenhangend deel.
Het grootere, Oostelijke deel beslaat een oppervlakte van meer dan 6600 K.M 2., waaruit 39 vulkaankegels oprijzen.
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De rivi6ren van dit gewest behooren tot het
stroomgebied van de Java-zee en dat van den
Indischen Oceaan.
De voornaamste tot het stroomgebied van
den Ind. Oceaan behoorende zijn : Van Oost naar
West de Tji Tandoej met de Tji Seel, de Tji Sanggiri, de Tji Sadea, de Tji Boeni, de Tji Kaso en
de Tji Mandiri, een vrij belangrijke rivier,
die uitmondt in de Wijnkoopsbaai.
Tot het stroomgebied van de Java-zee behooren de belangrijkste rivieren van het gewest, nl. de
Tji Taroem, welke op den G. Wajang ontspringt,
de Bandoengsche vlakte draineert en na hare
voornaamste zijrivier, de Tji Sokan opgenomen
te hebben, Noordwaarts stroomende, voor een
deel de grens tusschen dit gewest en Krawang
uitmaakt. Waar de Tji Taroem de W.-grens van
de vlakte doorbreekt vormt zij een fraaien,
breeden waterval, Tjoeroeg Halimoen geheeten.
De Tji Manoek, mede zeer belangrijk, ontspringt op de Z.O. helling van den Papandajan,
stroomt langs Garoet, Baloeboerlimbangan, Darmaradja en TOmO, waar zij bevaarbaar wordt en
het gewest verlaat. Hare voornaamste zijrivieren
zijn de Tji Nies en de Tji Loetoeng.
B3halve de moerassen aan de oevers van
de Tji Taroem is nog meldenswaard de groote
rawa Lakbok ten Z.O. van Bandjar tusschen de
Tji Tandoej en de Tji Seel, verder heeft men
nog eenige meertjes, waarvan de voornaamste
zijn de Sitoe Bagendit ten 0. van Garoet, do
Sitoe Tji Leuntja op het plateau van Pangalengan, Telaga Patengan, een kratermeer ten W. van
de Patoeha met ondergrondschen, natuurlijken
waterafvoer, 'Maga Bodas, een aluinmeer in den
krater van den vulkaan van dien naam en Tolaga Warna, het kleurenrijke meer op de helling
van den Gede. In dit gewest vindt men ook een
25ta1 warme bronnen, waarvan 15 in vulkanisch
en 10 in tertiair terrein. Bekend is die achter
het buitenverblijf Tjipanas van den Gouv.-Gen.
Verscheidene dezer bronnen worden gevonden
aan den Oostelijken voet van den Tampomas.
Aan nuttige mineralen is dit gewest, voorzoover bekend, vrij arm. Zwavel wordt slechts bij
enkele solfataren o. a. van den Wajang, den
Papandajan en andere vulkanen verzameld
voor inlandsch verbruik.
De vulkanische terreinen en oude meerbodems
in dit gewest zijn de vruchtbaarste en zijn vrij
dicht bevolkt, nl. de afdeelingen Tasikmalaja,
Limbangan, Bandoeng en gedeelten van de afdeelingen Tjiandjoer en Soekaboemi. Sedert
1871 is dit gewest zeer in welvaart vooruitgegaan
door een betere organisatie van het inlandsch
bestuur, een billijker regeling van de landrente
en de heerendiensten, alsm.ede door den aanleg
van waterleidingen en spoorwegen.
Be v o 1 k i n g. De bevolking, die over do
geheele residentie de Soendaneesche taal spreekt,
staat als zeer goedaardig bekend. In strafzaken
bekent de overtreder bijna zonder uitzondering
schuld. De huizen zijn allerwege op palen gebouwd en binnen de bebouwde kom van grootere
plaatsen met pannen gedekt. Ofschoon door
het uitsluitend heerschen van het individueel
bezit der sawahs in de Preanger het dorpsleven daar natuurlijk eenigszins anders gekleurd is dan in een communale desa, bestaat
er echter tusschen de k a l o e r a h a n der
Preanger en de desa elders groote overeenkomst.
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Ook de kaloerahan bestaat uit een of meer
hoofddorpen (1 ö m b o e r) en eenige gehuchten
(b a bak a n) en wordt bestuurd door een dorps
hoofd (loerah, koewoe Ode) wien een
of meerp an glakoe's of koe woe's 16utik
terzijde staan, benevens een geestelijke (a m i 1,
le b 6), een of meer politie-dienaren (p a n t j alang) en een schrijver (djoeroetoelis).
Bovendien wordt nog gewag gemaakt van een
l e n g s e r, den gemachtigde van den lengser van
het district, die zorgt voor het ten uitvoer leggen
der bevelen van het hooge bestuur. Doze hoofden
vormen de voornaamste klasse, de pan g k a t;
zij worden gekozen uit de bewoners van het
dorp, die daar geboren of lang gevestigd zijn
(priboemi, tjatjah bakoe), soms
ook uit de m ë n o em pan g's, mensbhen, die
geen grondbezit hebben, doch nimmer uit de
b o e n i a g a's, de daar pas gevestigden. Zie Bijdr.
t. T. L. en Vik. Nieuwe volgr. IV (1861), bl. 1.,
on verder het art. SOENDANEEZEN.
De hoofdmiddelen van bestaan zijn de verbouw
van rijst en tweede gewassen, o. a. mais on katjang tjina op sawah's, die tot op 1200 M. boven
zee worden aangetroffen. In die hooge bergstreken
zijn de galongans of dijkjes veelal gevormd uit los
opeengestapelde, dikwijls zeer groote steenen,
hetgeen van verre den indruk geeft alsof verdedigingswerken waren aangelegd. Een belangrijk
irrigatie-werk van den laatsten tijd is de bevloeiing van de Tjihea-vlakte.
Een groot deel van de bevolking in de bergstreken vindt een bestaan op de talrijke erfpachtsperceelen, waarop voornaraelijk kina, thee, rubber
en ook wel koffie, klappers, coca, peper en vezelplanten gekweekt worden. In 1913 waren er in
dit gewest bijna 600 erfpachtsperceelen, waarvan
ruim 500 in exploitatie. Suikerfabrieken vindt
men in doze residentie niet, maar er zijn 7 on derneraingen op gehuurde gronden, waar suikerriet verbouwd wordt om als plantmateriaal to
dienen (1913). Men vindt voorts nog een 50tal
rijstpelmolens, moest in handen van Chineezen.
In de Zuidelijke districten wordt veel arensuiker gemaakt. Kleine takken van nijverheid
zijn het vlechten van matten of tikars in de
afdeeling Tasikmalaja, vooral in het district
Tjiawi, het woven van gestreepte sarongs, het
batikken van sarongs en hoofddoeken in de
kampoeng Tjipedes en het vlechten van huishoudelijke artikelen van rotan in het district
Singaparna. Onder de middelen van bestaan
moot ook genoemd worden de kunstmatige vischteelt op sawahs, na afloop van den rijstoogst en
in vijvers, o. a. van de goerameh en den goudvisch, is een waar volksbedrijf ; duizenden inlanders zijn in het bezit van vischvijvers of teelen
zoetwatervisch op sawahs bij wijze van tweede
gewas na den padioogst. De zeevisscherij is niet
van beteekenis.
De hoornveestapel telde in 1905in totaa1216862
dieren (runderen en buffels) en de paardenstapel
45917 dieren. De klein-veestapel (geiten, schapen,
pluimgedierte, enz.) neemt in beteekenis toe.
Ge s c hie deni s. Zie het art. in de groote
Encycl. van Ned. Indio en in doze beknopte
Encycl. PADJADJARAN en PAKOEAN.
Best u u r. Het gewest bestaat uit de afdeelingen : 1. Tjiandjoer; 2. Bandoeng; 3. Soemedang; 4. Soekapoera; 5. Limbangan ; 6. Soekaboerai on 7. Tasik Malaja.

PREANGER STELSEL. Toen door Raffles ge-

broken word met het dwang- en monopoliestelsel der 0.-I. Comp. (zie RAFFLES) worden in de Preangerregentschappen, destijds
het koffieland bij uitnemendheid, zijne hervormingen niet ingevoerd, maar word daar
alles grootendeels in den vorigen toestand
gelaten, die ook geruimen tijd daarna voor
een good deel onveranderd bleef. Diens- volgens narcten de regenten daar een ander°
stelling in dan hunne ambtgenooten elders in de
Gouv. landen ; zij waren tegenover de bevolking
met greeter macht bekleed, o. a. door het recht
van belastingheffing in natura, geld en arbeid. Zij
mochten nl. de t j oe k é heffen, bestaande in
1 /10 van het product, dat door de geestelijken
geind word en waarvan 14 in het district bleef
als vergoeding voor de inlandsche ambtenaren,
die geen bezoldiging van Gouv.wege erlangden.
Behalve doze tjoeke word nog ten bate derregenten
en hoofden een pasar-belasting geheven alsmede
een recht op de visscherijen, belasting op het
slachten van vee en heffingen tot het vieren
van feesten bij huwelijken enz. Ook was het den
hoofden geoorloofd, voorwerpen, aan de bevolking toebehoorende, tot zich to nemen wanneer
zij die voor zich verlangden, b. v. jonge paarden,
die de bezitter dan dikwijls nog moest onderhouden totdat zij geschikt waren voor het gebruik, dat de regent er van maken wilde. Bovendien moest de bevolking nog aan de geestelijken,
de z a k fit (djakat) of verplichte aalmoezen
opbrengen (zie DJAKAT pag. 130); de godsdienstige verplichting daartoe bestond ook in de
overige gewesten van Java, maiar daar bemoeide
het bestuur zich met do inning niet en word de
zaka't gewoonlijk vrij slecht opgebracht. In de
Preanger daarentegen, waar de geestelijken ook
heffers van de belastingen voor do regenten waren en grooten invloed uitoefenden, zorgden
dozen er wel voor, dat do bevolking hare verplichting nakwam. Eindelijk bestond nog het
n g a w oel a-stelsel, volgens hetwelk de kleine
man zich beschouwde als de onderhoorige van
een aanzienlijke en van dozen bescherming genoot, doch daarvoor dan ook diensten moest verrichten on kleine heffingen opbrengen. Het Gouv.
hief gem landrente enz. in de Preanger, maar gaf
aan de inlandsche koffieplanters aldaar voor de
geleverde koffie slechts de helft van de belooning,
die elders aan de bevolking word uitgekeerd.
Ook in het bestuur over do bevolking word
den regenten, bij gemis aan controle door Europeesche ambtenaren, langen tijd de vrije hand
gegeven, hetgeen groote willekeur ten gevolge
had, zoodat menig regent feitelijk hoer over leven
on dood zijner onderhoorigen was. Langzamorhand word echter in dat opzicht verbetering aangebracht, totdat 1°. Juni 1871 het Preangerstelsel opgeheven word (Ind. Stb. 1871 no. 45,
46, 50). De resultaten der hervorming waren
buitengewoon gunstig; de welvaart der bevolking
nam toe; terwijl van rustverstoring ten gevolge
van ontevredenheid onder de geestelijken geen
sprake was.
Zio PHASE OLUS
PREANGERBOONEN.
VULGARIS.
PREDIKANTEN. Zie EEREDIENST.
PREI. Zie ALLIUM.
PRIANGAN (PRIJANGAN). Zie PREANGER
REGENTSCHAPPEN.
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PRIESTERRAAD. Zie RAD AGAMA.
PRIESTERS. In de priraitieve, animistische

visschers, vooral van schildpad en tripang; het
is zeer boschrijk en levert verfhout op.

wereldbeschouwing der volken van den Indischen Archipel zijn tusschenpersonen voor het
verkeer der levenden met de zielen der dooden
of met de geesten onmisbaar, en dikwijls treft
men ook bij zulken, die het Hindoeisme of den
Islam hebben aangenonien, nog overblijfselen
van dien aniraistischen priesterstand aan; zoo
brv. bij de Baliers (mangkoe's enz.), de Boegineezen- (bissoe's), de Javanen (doekoens). Doze
priesters zijn tweeerlei. Wanneer er sprake is
van gem.eenschap zoeken met de zielen der
voorouders, treden de familie- of de stamhoofden
als bemiddelaars op.
Waar do Indonesier echter meent met andere
machten to doen to hebben, met wie hij niet op
zoo vertrouwelijken voet staat als met do zielen
der voorouders, daar moet hij zich wenden tot
een. ander soort priesters of priesteressen, die
den weg geleerd hebben, waarlangs zij die onbekende machten kunnen naderen.
Voornam.elijk bij ziekte wordt de hulp der
priesters ingeroepen. Men denkt, dat de zielestof
of levenskracht van den rdensch door een geest
of god is geroofd, en deze gaat de priester terug
vragen. In de litanieen, die hij daarbij opdreunt,
beschrijft hij den weg, dien zijne uit het lichaam
vertrokken ziel aflegt, om in het verblijf der
geesten in de lucht of onder de aarde to komen.
Bij een aantal volken in den Archipel gaat niet
de ziel van den priester er op uit om de verloren zielestof to zoeken, maar laat de priester
een geest tot zich inkeeren, welke dan door den
mond van den priester mededeelingen doet aangaande de ziekto en de wijze harer genezing.
Dit bezield raken door een geest is bekend onder
den naam van Sjamanisme.
Oorspronkelijk moge dit bezield raken spontane uiting van een zielstoestand zijn geweest,
teen men den toestand van ecstase noodig had,
telkens wanneer men bij een zieke ward geroepen,
word die kunst niatig opgewekt. Dit geschiedt door
het branden van wierook en andere reukgevende
stoffen, door het zingen op een centonige wijze
van tooverzangen; door het maken van eon eentonig geluid of geruisch, als het rythmisch slaan
op trommen, het luiden van een bel en dergelijke.
De meest bekende namen voor sjamanen zijn :
Bissoe bij de Boegineezen, walian bij de Minahassers en balian bij verschillende Dajakstammen.
Gewoonlijk werken deze sjam.anen in groepen to
zamen, waarbij dan een hunner als het hoofd, de
leider (bij de Boegineezen poea matoa genaamd)
dienst doet. Het is onder Boegineezen en Dajaks
een gewoon verschijnsel, dat mannelijke priesters
zich als vrouwen kleeden on voordoen, en niet in
het huwelijk treden. Zie verder GEESTE LUKEN.
PRIESTERSCHOOL. Zie PRSANTRtN.
PRINCESSEBOON. Zie PHASEOLUS VtiLGARIS.
PRING (JAY.) en zijn samenstellingen. Zie
BAMBOE.
PRINS HENDRIKSCHOOL. Zie ONDERWIJS.
PRINSEN-EILAND (PANAITAN). Eiland in
de Meeuwenbaai, door de Prinsenstraat of Behouden Passage van Java gescheiden on op ongeveer 100 K. M 2 . geschat. Aan de N.W.- en Z.0.zijde door een rif omgeven, bestaat het uit vulkanisch gebergte Prinsen-eiland is niet voortdurend
bewoond, deal strekt tot tijdelijk verblijf aan

Smalle, bochtige straat tusschen den ZW. hoek
van Nieuw-Guinea en het Frederik Hendrikeiland (Dolak) met het Z.0 daarvan gelegen
Komoran. Tusschen beide eilanden scheidt
zich de om de ZW. loopende Bensbachkreek af.
PROATIN. Zie RECHTSWEZEN..
PROBOLINGGO. Een der vier Noordelijke afdeelingen van de residentie Pasoeroean, en deel
van het gelijknamig regentschap, groot 834 K. Ms.
Op het einde van 1915 bedroeg de bevolking
230.000 zielen, w.o. 700 Europeanen, 2700 Chineezen, Arabieren en enkele andere Vreem.de
Oosterlingen. De afdeeling is grootendeels bergachtig. Zie AnG-AnG, LAMONGAN en
TtNGGtR. De Mohammedaansche bevolking
der afdeeling is bijna uitsluitend MadOereesch.
Op met die bevolking gesloten• overeenkomsten
werken in de vlakte een viertal suikerfabrieken.
Voorts zijn er in deze afdeeling 2 perceelen in
erfpacht uitgegeven ; op een ervan worden aardappelen geteeld. Zie verder PASOEROEAN.
PROBOLINGGO. Hoofdplaats van het regentschap, de afdeeling en het district van dien naam,
residentie Pasoeroean, ligt aan de Straat Madoera
en aan de kali Bangor, onder welken naam ook de
hoofdplaats bij de inlanders het meest bekend is.
Zij telde op het eind van 1905: 25.000 inwoners,
waaronder 600 Europeanen, 11.000 Inlanders,
12.600 Ohineezen, 350 Arabieren en enkele Bengaleezen. De haveninrichtingen bestaan uit een langwerpig vie rkant bassin met gemetselde kaden, waarlangs pakhuizen voor het opschuren van ko ffie, suiker on tabak. Dit bassin, dat tot ligplaats voor de
laadprauwen dient, is door een gegraven kanaal
met de reede verbonden. De reede is lang niet zoo
veilig als die van Pasoeroean. Aan het eind van
een lang in zee uitgebouwd havenhoofd bevindt
zich een kustlicht. De kali Banger, die het Oostelijke deel der stad doorstroomt, is alleen aan de
mending bevaarbaar. Ter plaatse zijn gevestigd
een kweekschool voor de opleiding van inlandsche onderwijzers (sinds 1875), on een opleidingsschool voor zonen van inlandsche ambtenaren en andere aanzienlijke Inlanders. Bij Ind.
Stbl. 1918 n° 322 ward met ingang van 1 Juli 1918
een gemeenteraad van Probolinggo ingesteld.
PROEFSTATIONS. Lie STATIONS.
PROGO (PRAGA). De hoofdrivier van de vallei
van Kedoe. Zij ontspringt op 1350 M. hoogte als
een waterrijkc bron uit een rotsspleet opde N. N. 0.helling van den Sindark nabij de desa Djoemprit,
buigt zich Oost- en Zuidwaarts om den voet van
Sind Ara, en Soembing heen en neemt vlak nabij de
desa Mendoet haar tweelingstroom de Elo op, die
op de N.N.W. helling van den Merbaboe ontspringt, een tegengestelde bocht beschrijft on dan
evenwijdig aan de Progo gaat stroomen. Beide
loopen in dalen met steile wanden; hun beddingen zijn met rotsblokken bezaaid. In den drogen
tijd zijn ze op cenige plaatsen doorwaadbaar, in
den regentijd nergens; ze hebben een snellen loop
en zijn onbevaarbaar. Ten Zuiden van Sentala,
breekt de Progo door een kalkrug en bereikt
dan de kustvlakte, waar zij zich tot 800 M. 'yen.
breedt, om met een smalleren mond door de
duinstrook de zee to bereiken.
PROSTITUTIE. Zie hot art. in de groote
Encycl. van Ned. Indio.

PRINSES MARIANNE (MOELI) STRAAT.
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PROTJOT—PUTTE (ISAAC DIGNUS FRANSEN VAN DE).

PROTJOT. Controle-afdeeling met gelijknamige hoofdplaats van het regentschap en de afdeeling 'regal, residentie Pekalongan. Het bestaat
uit de districten Slawi, Pangkah, Balapoelang,
Boemidjawa en Djatinegara.
PROTOZOA. Zie het art. in de groote Eneyels
van Ned. Indie.
PRUYS VAN DER HOEVEN (ABRAHAM).
Geb. to Leiden in 1829, ging in 1845 als scheepsjongen in zeedienst, deed verscheidene zeereizen
tot hij in 1852 als stuurman te Batavia kwam
en daar examen voor 0.-I. ambtenaar aflegde. In 1856 werd hij tot contr. 3e klasse
bevorderd, in 1858 naar Sumatra's Westkust
overgeplaatst; in 1859 werd hij benoemd tot
politiek agent, toegevoegd aan de militaire expeditie in Redjang en Ampat Lawang, waarbij hijzich
zeer onderscheidde. In 1860 werd hij contr. 2e
en in Sept. d.a.v. contr. 10 klasse; hij wist de
onderwerping van het landschap Lebong te bewerken zonder dat eenig noemenswaardig verzet
plaats greep. In 1870 werd hij res. der Lampongsche distr., in 1873 van Palembang, in 1883
gouverneur van Atjeh en Ond., in 1886 Lid
van den Raad van Indies Hij overleed te Brussel
in 1907.
Van zijn geschriften noemen wij : Een woord
over Sumatra in brieven, Rott. 1864; Versterking
der Indische middelen, Econ. Aug. 1865; Mijne
ervaring van Atjeh, 's Gray. 1884; Veertig jaren
Indischen dienst, 's Gray. 1894; Stemmen uit
het Oosten, Vragen des tijds 1899.
PSIDIUM GUAJAVA L. Fam. M yrtaceae.
Djamboe bidji Djamboe kloetoek (JAY.,
SOEND.), Kloetoek (JA.v.), Guava. Lage boom,
soms heesterachtig, uit trop. Amerika ingevoerd, thans in alle tropische streken gekweekt,
op Java beneden 1200 M. ook wel verwilderd.
Wortels, bast en bladeren zijn eon zeer bekend
geneesmiddel tegen chron. diarrhee en als Folia
Psidii in de Nederl. Pharma eopee opgenomen.
PTEROCARPUS INDICUS Willd. Fam. Leguminosae- Papilionatae. Lenggoea (MAL., MOL.),
Angsank San& kapoer, Sara kembang (JAv.),
Angsana (s0END.). Zonnehout. Zeer hooge
boom, over den geheelen Archipel verbreid,
op Java bet meest in 0.-Java, doch niet hooger
dan 500 M. b. zee. Vaak in de nabijheid van
woningen aangeplant. De bloemen, die in
trossen zitten, zijn peel en zeer welriekend,
de peulen hebben een vleugel. De boom is bekend wegens het fraaie, bruine, duurzame hout,
dat vooral als luxehout voor meubelen gezocht
is. Op Java kent men slechts een soort van hout;
in de Minahasa en de Molukken wordt daarentegen een aantal varieteiten onderscheiden. Het
beroemde Ambonsche wortelhout komt ook
van doze soort. Bij aansnijden van den bast
vloei:- cr ecn rood sap uit, dat tot een harde
massa (kino) indroogt en tot het roodverven
van vlechtmateriaal wordt gebruikt.

PUNICA GRANATUM L. Fam. Funicaceae.
Delima (ATAL.), Dalima (1Av.), Dalima (soEND.).
Welbekende heester, overal aangeplant als geneeskrachtige plant en om de vruchten, Granaatappels. De wortelbast is een uitstekend middel
tegen lintworm en als zoodanig in de Nederl.
Pharmacopee opgenomen. De vruchten worden
rauw of gestoofd gegeten; ze zijn niet bijzonder
smakelijk. De schillen van de vruchten zijn eon
bekend middel tegen dysenterie.

PUPILLEN (MILITAIRE). Kinderen van Afrikaansche, Amboineesche en Inlandsche militairen
kunnen worden aangenomen om bij de korpsen van
het leger voor den militairen stand to worden opgeleid. Terzake zijn krachtens Koninklijke machtiging bij Gouv. besluit van 14 Maart 1872 no.
79 bepalingen vastgesteld. De pupillen ontvangen gratis onderricht op de Gouv. scholen en,
waar hiertoe geen gelegenheid bestaat, op de
korpsscholen (Zie bij ONDERWIJS, MILITAIR);
ook worden zij, zooveel hunne verstandelijke on
lichamelijke ontwikkeling zulks toelaat, practisch
on theoretisch onderwezen in de exercition van
het wapen, waarbij zij zijn ingedeeld. Zie ook
GOUVERNEMENTS-PUPILLEN.
PUPILLENSCHOOL. Zie GOUVERNEMENTSPUPILLEN on PUPILLEN (MILITAIRE.)
PUTTE (ISAAC DIGNUS FRANSEN VAN
DE). Geb. in 1822 to Goes. Aanvankelijk voor
de marine opgeleid, trad hij in 1838 in dienst
der koopvaardij ; in 1849 werd hij aangesteld tot
administrateur der suikerfabriek Pandji op Java,
doch keerde in 1859 naar Nederland terug, waar
hij zich aanvankelijk te Rotterdam vestigde.
Daar trok hij reeds spoedig de aandacht door
zijn groote talenten; een brochure over de „Regeling der suikercontracten op Java", GJr. 1860,
gaf blijken van zijne groote kennis der agrarische
aangelegenheden van Java. In 1862 werd Van
de Putte gekozen tot lid der Tweede Kamer;
in dat hooge college verwierf hij zich reeds
aanstonds een invloedrijke plaats; toen de
Minister van Koloni8n in het kabinet Thorbecke, Uhlenbeck, aftrad, werd Van de Putte in
zijn plaats aan het hoofd van het departement
gesteld (3 Febr. 1863), waar hij tal van belangrijke maatregelen tot stand bracht. Verschil van
gevoelen tusschen het hoofd van het kabinet,
Thorbecke, en den Minister van Kolonion noopte
den eerste tot het nederleggen van zijne batrekking (10 Febr. 1866); het opvolgende ministerie,
waarin Van de Putte zijn portefeuille behield en
aan welks samenstelling hij een groot aandeel
had, trad reeds 30 Mei 1866 af, tengevolge van
het aannemen van een amendement, door Poortman voorgesteld op het „Ontwerp van wet tot
vastE±elling van de gronden, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Ned.Indie kunnen worden gevestigd", waardoor naar
het oordeel van den Minister de grondslag voor
de door hem beoogde hervorming vervallen was
(zie AGRARISCHE WET). In hetzelfde jaar
verkozen als lid der Tweede Kamer, trad hij
in 1873 andermaal als Minister van Kolonien op.
In 1874 trad het ministerie af en spoedig daarna
werd hij door Hoorn naar de Tweede Kamer
afgevaardigd, waarin hij zitting hield tot hij
in 1880 door de Provinciale Staten van ZuidHolland tot lid der Eerstc Kamer verkozen
werd, welke betrekking hij tot zijn dood in
1902 bekleedde.
Als staatsman heeft Van de Putte bij uitnemendheid grooten invloed uitgeoefend op de
ontwikkeling onzer Kolonion in liberalen zin.
Met Van Havel' mag hij in eon adem genoemd
worden als de grondvester van het nieuwere
koloniale beleid. Waar Van Hoevell de eer toekomt, het eerst krachtig to zijn opgetreden voor
do toepassing van nieuwere denkbeelden op
koloniaal-politiek terrein, heeft Van de Putte die
verder ontwikkeld en op oorspronkelijke wijze
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daaraan vorm en leven gegeven. Vooral zijn eerste
rainisterie is in dit opzicht baanbrekend geweest;
aan zijn initiatief of aan zijne krachtige medeworking dankt India tal van belangrijke niaatregelen, die een nieuwe periode openen, zooals
de intrekking van versoheidene verplichte cultures op Java, Amboina en de Banda-eilanden, de
afschaffing der verplichte diensten in de •Gouv.
bosschen op Java, het verbod tot het aangaan
van contracten met de hoofden der desa's, de
afschaffing van de straf van rotanslagen, de
concessie voor den aanleg en de exploitatie van
een spoorweg van Batavia naar Buitenzorg, de
regeling van de opleiding der 0.-I. ambtenaren
enz. De meest gewichtige wetten, op zijn initiatief tot stand gekomen, zijn de wet regelende het
beheer en de verantwoording der Indische geldmiddelen en die tot vaststelling der tarieven
van in-, uit- en doorvoer in Ned.-Indio, waardoor
gebroken werd met het beschermend stelsel. Zijn
bovenvermeld wetsontwerp tot vaststelling van
de gronden enz. mocht hij niet tot wet verheven
zien; het bevat echter de kiem der voornaamste
hervormingen, die op agrarisch gebied in Ned.Indie zijn ingevoerd en heeft als zoodanig een
bij uitstek grooten invloed uitgeoefend. Ook
na zijn aftreden als Minister heeft Van de Putte
grooten invloed in de Volksvertegenwoordiging
uitgeoefend; daarbuiten werkte hij eveneens
krachtig in 's lands belang.
Zie zijn levensbeschrijving door Mr. B. H.
Pekelharing in : Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, Haarlem 1899.
PYGMEEEN. Zie DWERGSTAMMEN en
PAPOEA'S.
PIJLVERGIFTEN. Zie het art. in de groote
Encycl. van Ned. Indio , en in doze beknopte
Encycl. de artikelen S ORM PITAN en WAPE NE N.
PIJNACKER HORDIJK (Mu. CORNELIS).
Geb. te Drumpt in 1847, promoveerde to Utrecht
tot doctor in de beide rechten (1873). Hij vestigde zich to Rotterdam, met het voornemen
om daar de rechtspraktijk uit to oefenen, doch
werd reeds in 1874 benoemd tot Hoogleeraar aan
het athenaeum illustre, later gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. In 1881 werd hij Hoog-

leeraar aan de Universiteit to Utrecht. Van 1882
tot 1883 was hij Minister van Binnenlandsohe
Zaken, ward in 1885 tot Commissaris des Konings in Drente benoemd on 19 Juni 1888 tot
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indio aangesteld, in .welke betrekking hij 29 Sept. 1888
optrad; in 1893 werd hij op verzoek eervol ontslagen ; in 1894 werd hij gekozen tot lid van de
Eersto Kamer der Staten-Generaal. Hij overleed
te Haarlem in 1908.
Tijdens zijn bestuur werd de oorlog op Atjeli
voortgezet en daar de soheepvaartregeling ingevoerd en was een expeditie op Flores noodig
tot tuchtiging der berg-Endehneezen. De rege-.
ling der heerendiensten op Java werd met kracht
ter hand genomen on in bijna alle gewesten voltooid ; een nieuw reglement voor de opiumpacht
op Java en Madoera on sommige Buitenbezittingen werd afgekondigd, terwijl een proof met
de opiumregie werd voorbereid.
PIJNAPPEL (Dr. JAN). Geb. to Amsterdam
in 1822, promoveerde 1845 in de letteren te
Leiden. Spoedig na zijne promotie werd hij (1846)
benoemd tot leeraar, later Hoogleeraar, aan de
Delftsche Akademie, waar hij onderwijs gaf
in het Maleisch en een tijd lang ook in geschiedenis on in land- en volkenkunde; bij de opheffing
dier inrichting werd hij Hoogleeraar in het Maleisch aan de Rijksinstelling voor onderwijs in
Indische taal-, land- en volkenkunde to Leiden
on sedert 1877 aan. de Rijksuniversiteit aldaar;
in 1889 ontving hij op verzoek eervol ontslag;
hij overleed in 1901 to Nijmegen.
Op het gebied van het Maleisch gaf hij o. a.
uit : Mal.—Ned. woordenboek, naar het work van
Dr. W. Marsden en andere bronnen bewerkt,
1863, 2e dr. 1875, 3e dr. 1884; Mal. spraakkuns
voor eerstbeginnenden, 1862; Maleische spraakkunst, 1866; Maleische Grammatica, 1888; Reis
van Abdoellah in Meursinge's Mal. leesboek 4e
stuk; Mal. handschriften in de bibliotheek der
Leidsche Universiteit, Bijdr. t. t. 1. en vlk. 3e
vlgr. V, bl. 142; Oatalogus der Mal. handschriften i. d. Leidsche bibliotheek, ibid. 3e
vlgr. V, bl. 149. Over de Mal. pantoens, Feastbundol Kon. Inst. 1883 (T. L.) bl. 161.

Q•
QUARANTAINE. Zie de groote Encycl. van
Ned. lndie en het artikel EPIDEMIE1N, eveneens aldaar.
QUARLES VAN UFFORD (Jhr. Mr. JACOB
KAREL WILLEM). Geb. to Rijswijk (Z.-H.) in
1818, promoveerde te Leiden tot doctor in de
beide rechten in 1844. Na verschillende rangen
doorloopen to hebben, en in 1860 on 1861 een reis
naar Java to hebben gemaakt, werd hij 1865 bevorderd tot referendaris aan het Dep. van Kolo-

nien ; hij overleed te 's Gravenhage in 1902.
Quarles v. Ufford heeft talrijke artikelen geschreven over versoheidene onderwerpen, m.eestal echter betreffende onze kolonien; zij zijn in
verschillende tijdschriften geplaatst, vooral in de
Economist, in welke hij van 1863 of o. a. jaarlijks
eenige malen zijne „Koloniale kronieken" plaat- _
ste. Herhaaldelijk was hij ook bestuurslid, zoo wel
van het Kon. Inst. voor T. L. en V. van N.-I. als
van het Kon. Aardr. Gen.
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RAAD (CULTUUR )— RAADSEL.
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RAAD (CULTUUR). Verkorte naam voor den
localen raad van het cultuurgebied ter Oostkust
van Sumatra.
RAAD (LOCALE). Zie DECENTRALISATIE.
RAAD DER AZIATISCHE BEZITTINGEN EN
ETABLISSEMENTEN. Zie OOST INDISCHE
-

COMPAGNIE p. 111.

RAAD VAN JUSTITIE. Zie RECHTSWEZEN.

RAAD VAN NEDERLANDSCH- INDIE• Voor
de historische ontwikkeling, zie het art. in de
groote Encycl. van Ned. Indio.
De Raad van Ned. Indio bestaat uit een vicepresident (president is de Gouv. Gen. ; deze heeft,
bey alve in een geval, alleen een adviseerende
stem) en vier leden, alien doer den Koning benoe n- d en ontslagen; zij moeten Nederlanders
zijn, en den ouderdom. van 30 jaren vervuld hebben ; het wetsontwerp van 1918 op de bestuurshervorming, beoogt, den Raad open te stellen
voor alle Nederl. onderdanen. De Landvoogd, die
bevoegd is bet advies van den Raad in alle zaken,
van algemeen of bijzonder belang, in to roepen, is
in verscheidene belangrijke gevallen v e r p 1 i c h t
dat advies to vragen (art. 28 R.R. — behalve
do daar gen.oem.de gevallen zijn er nog verscheidene andere, zie o.a. art. 10 en 95 R.R., art. 22
en 55 Compt. wet) ; in zake wetgeving en in bepaald
aangewezen gevallen van bestuur (ar.t. 29, 45
—48, 52, 53, 75, 82, 83, 109) is zelfs overeenstemming met den Raad noodig, en moot dus het besluit van den Gcuv.-Gen. overeenkomstig het
gevoelen van de meerderheid van het college
zijn, al heeft de bevoegdheid de beslissing
des Konings in te roepen. Zelfs mag hij, zonder
die of te wachten, de door hem noodig gekeurde
maatregelen nemen, ook tegen dat gevoelen in,
wanneer hij oordeelt, dat lancrer verw ij1 de veiligheid of de rust van Ned.-Ind. of andere gewichtige algemeene belangen zou in geyaar brengen
(art. 30 R.R.).
De besluiten van den Gouv.-Gen., ook die in
verplichte overeenstemraing met den Rand gevallen, worden. genomen „den Raad v. Ned. Indio gehoord".
Blijkt uit eon en ander reeds voldoende, dat
na 1 Mei 1855 onder den naam „Indische Regeering" nu eons de Gouv.-Gen. alleen, dan
weer de Gouv.-Gen. in Rade is to verstaan, tech
komt duidelijk uit, dat het R.R. den Gouv.
Gem alleen als den verantwoordelijken regeerder van Ned.-India aanrcerkt (art. 37R. R.). Er
kan dus geen sprake van zijn, dat de Raad
de rol gaat hernera.en, tijdens de Comp. aan dat
lichaam toevertrouwd ; hij is de bij uitnemendheid hooggeplaatste en onafhankelijke raad gever van den Landvoogd, doch alleen deze
is en blijft verantwoordelijk. Eindelijk kan de
Gouv.-Gen. den leden van den Raad bijzondere
coramissies opdragen en hen met zendingen in
Ned.-India belasten, wits behalve de vice-president twee leden ter hoofdplaats aanwezig blijyen (art. 36 R.R.). Recente voorbeelden van wettige toepassingen van art. 36 waren do opdracht
in zake koffiecultuur aan het lid De Jager, de
zending van het lid F. A. Liefrinck eerst naar
Bali (1907) en daarn.a naar Atjeh (1908), en de

zending van het lid J. H. Liefrinck naar Sumatra enz. (1916 en later).
De Raad vergadert ten minste eenmaal 's weeks
('s Vrijdags) t e Welt evreden. Vice-president en leden woven dan ook meestal (niet altijd) to Batavia.
De Gouv.- Gen. kan zelf het voorzitterschap bekleeden; gewoonlijk presideert de vice-president en neemt de Raad geen besluit, tenzij t en
minste drie leden (de vice-president daaronder begrepen) tegenwoordig zijn. De gedachtenwisseling tusschen Gouv.-Gen. en Raad is geheim,
en niet dan hoogst zelden worden 's Raads
adviezen, die altijd met redenen zijn toegelicht,
achteraf gepubliceerd. De vice-president gaat
geregeld naar Buitenzorg om met den Gouv.Gen. to confereeren. Het college wordt bijgestaan
door_ een secretaris, en verdere ambtenaren.
De wet van Dec. 1916 op den Volksraad
heeft het lidmaatschap van den Raad met dat
van den Volksraad onvereenigbaar verklaard.
In de drie gevallen, waarin het advies van den
Volksraad bindend is, (begrooting, rekening, leening), is dat van den Raad van Indio niet
bindend, en bestaat dus tusschen beide colleges een
gelijke verhouding als in Nederland tussch en Staten Generaal en Raad van State bij een wet; doch bij
ordonnanties, waarin do Volksraad wordt gekend,
is om.gekeerd de Volksraad adviseerend, de Raad
med ewet.gevend.
RAADSEL. Het Raadsel komt onder zoo niet
alle, dan toch onder de meeste volken of yolksstammen van den Archipel voor, ook op Malaka
en Madagaskar; omtrent de Filippijnen bezitten
wij geen gegevens.
Den hoer W.Meijer Ranneft komt de lof toe,ons
het best met hetJavaansche Raadsel
to hebben bekend gemaakt door de mededeeling
van ongeveer 500 raadsels, die hij onder 4
rubrieken heeft gebracht. Hieronder volgen, ter
ken sehe' sing van den aard der Indcnesische raadsels, eenige Jay. en andere raadsels.
Jay. Raadsels : als het nog klein is draagt
het een kleedje, als het groot is geworden, is het
naakt. Oplossing: De Bamboeplant. Toelichting: De jonge plant (boeng) wordt beschut door
tjaloempring, d.i. het omkleedsel, dat zich ook bij

de geledingen vertoont.
De naam is als het geluid. Oplossing: de vogel
Tj oelik.
Ook bestaat er behalve woordspelingen cn
verkertingen nog een raadselvorm, waarin eerie
teekening voorkomt; niet ongelijk aan onze
rebus, doch waarvoor wij naar het work van den
hoer Meijer Ranneft zelf moeten verwijzen.
Soendaneesche Raadsels. Hetgeen

gedragen wordt loopt, die draagt staat stil. —
Oplossing: Pentjoeran. Het water loopt, de
pentjoeran (kleine, gewoonlijk kunstmatig met
behulp van een bamboo, waar het water doorstroomt, gevormde waterval) staat stil.
Anakna di samping, indoengna di tarandjang;
d. i.: Het kind heeft een baadje aan, de moeder
is in paradijs-costuum. — Oplossing: Bamboo.
(Het kind is de jonge spruit (iwoeng).
Madoereesch Raadsel. Als men
het werpt, is het wit, als het valt, is het rood.
Oplossing: tellor (ei).

RAADSEL-RAD AGAMA (RAT AGAMA).
Maleische Raadsels. Vier inhammen met vijf kapen. Wat is dat ? Oplossing:
Tangan (de hand met hare vijf wingers en vier
tusschenruimten).
Een huis maken in een huis, de bouwstoffen
in het lichaam zoeken. Wat is dat Y - Oplossing:
Labalaba (de Spinnekop).
Minangkabau'soh Raadsel. Er
zijn vijf broeders, zij komen in een grot en dooden elkander. Oplossing: Een volledige betelpruim, die fijn gekauwd wordt.
Bataksch Raadsel. Het valt of en
heeft toch geen steel. - Oplossing: Kippenei.
Dajaksch Raadsel. Tweemaal is
het gespleten, eenmaal heel. Oplossing : de Maan.
Sangireesch Raadsel. 'tEene deal
is een meer, het andere . een toorts. - Oplossing : Eene lamp met pit en olie.
Soemba'sch Raadsel: Als het pas
geboren is heeft het haar, als het wat ouder is,
doet het een groen kleed aan, als het oud is,
doet het een wit kleed aan. Oplossing : De
watermeloen.
RAAKTOCHTEN of sneltochten zijn tochten te land, door Papoea's van Nieuw-Guineagehouden om koppen to snellen op gropte schaal
en waarvoor men aparte feesthuizen, aggai,
heeft. Zij zijn vergelijkbaar met de hongi-tochten der Molukken, die echter over zee geschiedden (zie HONGI).
RAAS (POELO). Dicht bevolkt eiland van den
Sapoedi-Archipel, Oostwaarts van Sapoedi, met
een oppervlakte van ruim 47 K.M 2 . Het ressorteert onder het onderdistrict Djoengkat, distr.
Sapoedi, controle afdeeling Kangean, regentschap
en afd. Soemenep, residentie Madoera. Van alle
eilanden van den Sapoedi-Archipel heeft het
de beste bouwgronden; het is tamelijk goed
gecultiveerd. Behalve van den landbouw leeft
de bevolking hoofzakelijk van handel in visch
en sagoebast; zij bestaat uit Madoereezen, Makassaren en Boegineezen.
RABINGOE'L - AKIR, d. i. de 4e maand van.
het Mohammedaansche jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE KALENDER EN GEDENKDAGEN. A.
RABINGOE'L- AWWAL, d. i. de 3e maand van
het Mohammedaansche jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE KALENDER EN GEDENKDAGEN. A.
RAD AGAMA (RAT AGAMA), d. i. godsdientgerecht, in het spraakgebruik der Europeanen in
Ned.-India gewoonlijk ten onrechte „priesterraad" genoemd. Dit is reeds onjuist, omdat de
Islam geen priesters kent (vgl. PANGHOELOE
en MOSKEEPERSONEEL).
In alle Mohammedaansche landen worden
rechtszaken, die het meer intieme en godsdienstige leven der geloovigen betreffen — zooals zaken
van familierechtelijken aard, wa k a p-aang.Aegenheden (vgl. WAKAP) en dgl. — welke, volgens de algemeen heerschende opvatting, naar de
hoekoem (de beslissingen der heilige wet) moeten beoordeeld worden, onderworpen aan do
rechtspraak van den K ad h i (den godsdienstigen rechter).
In Ned.-India was dit niet anders. Ook daar
ontstond, al naarmate de Islam veld won, naast
de algemeene rechtspraak der Inlandsche hoofden, een afzonderlijke godsdienstige,
Op Java was het de pan g h o e l o e (zie al-
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daar), die als godsdienstig rechter fungeerde. Hij
ontving daartoe van ouds in het voorportaal (de
s o e r a m b i) der moskee de rechtzoekenden, in
tegenwoordigheid zijner bijzitters on verder personeel (gerechtsboden, enz.). Hij alleen was echter de rechter en persoonlijk verantwoordelijk
voor den gang van zaken bij deze rechtspraak.
De bijzitters behoorden grootendeels tot het hem
ondergeschikte personeel der moskee. Ook werden wel andere personen, die eenige studie der
Kit a b's hadden gemaakt, tot bijzitters aange we zen.
Den grondslag voor de beslissingen van den
godsdienstigen rechter vormen de gezaghebbende
Mohammedaansche werken over de wet. Ook de
vorm der procedure en de bewijsvoering worden
uitsluitend door de voorschriften der Moslimsche
wet beheerscht.
De godsdienstige rechtspraak behoorde aanvankelijk tot die Inlandsche aangelegenheden,
waarin de Regeering zich opzettelijk van alle inmenging onthield. Slechts werd aan de Regenten
op Java in hunne Instructie (Ind. Stb. 1820 no.
22) gelast om „aan de priesters het oefenen vann,
hun beroep overeenkomstig de zeden en gewoonten der Javanen vrij te laten, zooals in huwelijkszaken, boedelscheidingen en dgl."— In 1835 (Ind.
Stb. no. 58) werd dit voorschrift „geaniplieerd"
en „geexpliceerd". Bij de in 1848 in werking
tredende nieuwe wetgeving (art. 3 van het Regl.
op de Recht. Organis., later overgenomen in art.
78 van het Reg. Reglem,) werd eenvoudig vastgesteld, dat de zgn. „priesters" in hunne rechtsmacht gehandhaafd bleven.
In 1882 werden nogmaals nadere voorschriften
gegeven ter omschrijving van de competentie der
godsdienst-gerechten (vooral ter bepaling van
hun ressort en de vercischten, aan welke hunne
vonnissen moesten voldoen ). Deze voorschriften
berustten blijkbaar op misverstand. Misleid door
de in Europeesche kringen veelal bestaande dwaling, dat het pan ghoe loe-gerecht destijds reeds
een soort van raad vormde, stelde men vast, dat
er voortaan in het ressort van elken landraad een
priesterraad zou zijn, bestaande uit den bij den
landraad als adviseur aangestelden pa ngho e1 o e als voorzitter en drie tot acht „leden", door
den Gouverneur-Generaal te benoemen en te ontslaan. Door deze voorschriften (zie Ind. Stb.
1882 no. 152) zijn de pan ghoeloe-gerechten
dus sedert dien tijd in rechterlijke colleges
herschapen, zonder dat overigens hunne competentie voor zoover den aard der aan hunne
rechtspraak onderworpen geschillen betreft, nader bepaald is. Bij de bestaande gebrekkige
regeling zijn de panghoeloe-gerechten de recliters voor de Inlandsche bevolking in alle
zaken van familie- en erfrecht gebleven, zelfs
in hoogste instantie. Hunne bemoeiingen met deze
rechtspraak plegen zij - al ware het slechts wegens
de daara.anverbonden emolumenten - zoo ver mogelijk uit te breiden.
Wordt niet vrijwillig aan een beslissing van
het panghoeloe-gereeht voldaan, dan kan zij,
na executoir-verklaring door den landraad, door
middel van dwang, evenals ieder ander rechterlijk vonnis, ten uitvoer gelegd worden.
Op de Buitenbezittingen bestaat in sommige
Mohammedaansche streken dezelfde soort van
godsdienstige rechtspraak als op Java, al is
de vorm daarvan min of meer afwijkend. De
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RAD AGAMA (RAT AGAMA) — RAFFLESIA.

benamingen van den godsdienstigen rechter en
van het hem ter zijde staand personeel is daar
veelal anders en het toeziclit op deze rechtspraak
van de zijde van het Inlandsch bestuur is bier
en daar nog van meer beteekenis dan thans
op Java het geval is.
RADEN. (JAV., SOEND.); RADIN, (Bun.). Adellijke titel, sarnengesteld nit het oud-Javaansche
„hadyan" heer en het voorvoegsel „Ra", in gebruik op Java en Madoera, alsmede in die streken, waar de Javaansche invloed zich heeft doen
gelden. Zie ADEL. Radon adipati is de titel van
den rijksbestierder in Soerakarta en Djokjakarta.
RADEN SALEH. Sarief Bastaman, geboren te
Semarang omstreeks 1814, overleden te Buitenzorg 23 April 1880, stamde uit een voorname
regenten-familie, die zich, zooals de titel Sarief
bewijst, een Arabischen oorsprong toekent. Op
jeugdigen leeftijd kwam hij in kennis met den
schilder Payen die, zijn aanleg voor de teekenkunst opmerkende, hem uit eigen beweging on derricht gaf en zich op zijne kunstreizen over
Java door hem deed vergezellen. In 1830 ging
Radon Saleh met den inspecteur van finantier', den heer De Lange, naar Europa, waar hij
under leiding van Schelfhout en Kruseman zijn
aanleg kon ontwikkelen. Daarna, doorreisde hij
een groot gedeelte van Europa, woonde 5 jaar in
Dresden, vergezelde Horace Vernet naar Algiers
en was in '48 te Parijs getuige van de Februariomwenteling. In '51 of '52 keerde hij naar Java
terug. Ter Koloniale Tentoonstelling van 1883
te Amsterdam was een aantal schilderijen van
Rad en Saleh aan we zig, dieren en dieren ge vechten
jachten en landschappen.
RADJA. Titel, afgeleid van het Skr. woord
„Radjan", vorst. In de eerste plaats komt hij aan
den vorst zelven toe, — die eehter vaak niet meer
dan een dorpshoofd is —; ook zijne afstamme lingen in de mannelijke lijn voeren dikwijls dien
titel. R a d j a m o e d a is in het algemeen de
titel van den persoon, die voor den radja het bestuur voert, de zoogenaamde rijksbestuurder. Ter
Sumatra's Westkust komt het woord radja voor
in t wee geheel andere beteekenissen. Vooreerst in
die van een met vreemdelingen in aanraking
komend havenmeester; zoo te Padang en te
Indrapoera, waar wij hem „regent" gingen noemen. Ten tweede in die van een met vreemden
overleggend oevermeester bij dorpen of dorpsfederaties aan de Oostzijde van het Barisan-gebergte.
RADJAB, d.i. de 7e maand van het Mohammedaansche jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE
KALENDER EN GEDENKDAGEN. A.
RADIJS, Zie RAPHANUS.
RAFFLES (THOMAS STAMFORD). Geb. in
1781 te Port Morant (Jamaica), werd in 1795
buitengewoon klerk bij de 0.-I. Comp. (East
India House) te London; hij trek daar zoozeer de aandacht, dat hij in 1805 als ondersecretaris naar Penang gezonden werd, waar een
nieuw gouvernement zou worden opgericht.
Daar was hij, sedert 1806 als secretaris, de ziel
van het bestuur; door zich voortdurend met de
inlanders in aanraking te stellen, leerde hij hunne
zeden en gewoonten kennen, zoodat de Gouv. Gen. van Britsch-Indio, Lord Minto, in hem den
aangewezen man zag om als zijn agent bij de
Maleische staten te Malaka werkzaam te zijn
(1809). Daar knoopte Raffles betrekkingen aan
met verschillende staten in den Archipel en stelde

zich zooveel mogelijk op de hoogte van de daar
bestaande toestanden; teen Lord Minto in 1811
met eene vloot naar Java vertrok, om dat eiland
te vermeesteren, werd hij door Raffles als zijn
secretaris vergezeld. Na de verovering van het
eiland werd Raffles benoemd tot LuitenantGouverneur van Java en onderhoorigheden
(18 Sept. 1811); hij bekleedde die betrekking tot
11 Maart 1816. Naar Engeland teruggekeerd werd
hij in den adelstand verheven. Na zijn aankomst
in Europa bezocht hij ook Nederland, waar hij
met koning Willem I en diens minister A. R.
Falck van gedachten wisselde over koloniale
vraagstukken. In Oct. 1817 werd Sir T. S. Raffles
tot Luit.-Gouv. van Benkoelen benoemd, waar
hij zich zooveel mogelijk beijverde, em den
invloed der Nederlanders op Sumatra tegen te
gaan en dien der Engelschen daarvoor in de
plaats to stellen, hetgeen hem echter niet gelukte:
Benkoclen werd bij bet traktaat van 17 Maart
1824 aan Nederland afgestaan en Raffles moest
dientengevolge zijne betrekking nederleggen.
Beter slaagde hij in zijne pogingen om het
monopolie van den handel in den Archipel
aan ons te ontnemen; de stichting van Singapore
en de invoering van het stelsel van vrijen handel,
waaraan die plaats haren verrassenden bloei te
danken had, waren zijn werk. Raffles overleed
1826 te Highwood, Middlesex.
Ofschoon Raffles zich steeds aan Nederland
vijandig heeft betoond en hij aan ons gezag en
onzen handel veel afbreuk gedaan heeft, zijn
zijne groote verdiensten ook door Nederlandsche
schrijvers algemeen erkend. Zijn hervormingen
op Java (zie Landrente in bet art. BELASTINGEN), die vooral den inlander ten bate kwamen, vormen een keerpunt in onze koloniale
administratie, die daarna op vrijzinniger grondslagen is gevestigd dan te voren het geval was.
Ook op wetenschappelijk gebied heeft Raffles
zich onderscheid.en. Het Bat. Gen. v. K. en W.
werd door hem opgewekt uit den doodslaap,
waarin het bij zijn optreden verkeerde, en vend
sedert in hem een ijverig voorstander. Zijn
„History of Java, London 1817" is misschien
met eenige overhaasting saamgesteld, maar was
voor zijn tijd een werk van groote waarde, die
het ook thans nog niet geheel verloren heeft. Een
overzicht van zijne voornaamste hervormingen
gaf hij in de „Substance of a minute on the
introduction of an improved system of the
internal management and the establishment of
a landrental for the island of Java, London
1814".
RAFFLESIA. Plantengeslacht der Rafflesiaceeen met 7 soorten in het indo-mal. gebied.
Het zijn woekerplanten, die met hun wortel op
die van andere planten parasiteeren, terwijl de
zeer korte, ternauwernood ontwikkelde stengel
direct boven den grond in een reusachtig groote
bloom overgaat. Een op Java voorkomende
soort is R. Patma Bl., Keroeboet (mAL.),
Patina, (JAv.), waarvan de bloemknoppen, die veel op een keel gelijken, in de inl.
medicijnhandel vrij veel voorkomen. Bekende
vindplaatsen van R. Patma zijn Banjoewangi
en Noesa Kambangan. De bloom heeft een
middellijn van ongeveer 40 c.M. Veel greeter
is de Sumatraansche R. Arnoldi (tot 1 M.
middellijn), die in 1818 ontdekt werd. Ook
andere soorten komen op Sumatra voor, zooals

RAFFLES1A—RAMEll
R. Rochussenii en B. Hasseltii. De B. woekeren
op wortels van Cimus-soorten.
RAM. Oeroeng ( = landschap), deel uitmakende van de onderafdeeling SimiSloengoen
(gouvernement Oostkust van Sumatra). Op 9
November 1902 werd door de hoofden van Raja
de verklaring van onderwerping aan het Ned.
Ind. Gouvernement geteekend, welke bij .Gouv.
Besluit van 6 Januari 1904 werd goedgekeurd en
bekrachtigd.
De hoofdplaats is Pamatang Raja met ruim
1200 inwoners.
De bevolking bestaat uit bijna 1500 -gezinnen
en was tot voor kort nog geheel-heidensch. De
tending is thans werkzaam en heeft reeds een,
hoewel nog klein, aantal inlanders tot het Christendom bekeerd. Ook van Mohammedaansche
zijde worden echter bekeeringen gemaakt. De
laatste jaren deden hier de „parmalims" (zie Pt RMALIM) sterk van zich spreken.
RAJA (BOEKIT). Hoogste bekende berg in
Nederlandsch-Borneo, waarvan de hoogte door
peilingen op 2278 M. is bepaald. Hij is gelegen
in het Schwaner-gebergte; de graniet, die de
kern van dit gebergte vorrat, is doorbroken door
porphyriet, dat de hoogste toppen, ook den Raja,
samenstelt.
RAJA. Als Goenoeng Baja vindt men op ZuidSunaztra 2 bergen, nl. eon in Koerintji ten Zuiden
van het meer van Koerintji, en 2550 M. hoog, en
eon in MaDoea (Goenoeng Raja of Rajo) ten 0.
van het Ranau meer, 1643 M. hoog, terwijl de
Boekit Baja, 881 M. hoog, gelegen is op de
grens van Djambi en Palembang.
RAJAP (JAY.). Zie TERMIETEN.
RAKATA. Zie KRAKATAU.
RAKIT. Zie VAARTUIGEN.
RAKSJASA. Eigenlijk „booze geesten", numr
algemeen gebruikt als naam voor de tempeiwachters en voorgesteld als gedrochtelijke wezens van
zwaarlijvige, gedrongen gestalte en met een zoetsappig uiterlijk, dat ondanks al de vreeselijke
samenstellende deelen als wheel eer belachelijk
dan angstwekkend is; zij hebben uitpuilende
oogen, twee rijen tanden en vier groote slagtanden aan den neuswortel, een knevel, vaak een
baard en zwaar hoofdhaar, dat naar achteren gestraken is en in krullen op den rug hangt; het
eene been is voor het lichaam geslagen als bij
Ganeca (zie aldaar) of rust met de knie op den
grond ; het andere staat met den voet op den
grond, zoodat de knie naar boven steekt. Dc
wijze van versiering is uiteenloopend ; als wapen
dient een knots.
RAMBAH. Landschap van het gouvernement
Oostkust van Sumatra, omvattende het stroomgebied der Batang Loeboch of Rokan Kanan
van Moeara Ketogan tot dc monding der Soengai
Doewa, een rechterzijtak.
Het wordt begrensd door de residentie Sumatra's Westkust en door de residentie Tapanoeli
en vormt met de landschappen Tamboesai, Kopanoehan, Koento Dar Es Salam en Ampat Kota
Rokan Kiri, tezamen de onderafdeeling Rokan,
behoorende tot de afdeeling B'engkalis.
Is op de Noord-Oostelijke belling van den
Boekit Simelamboe (1036 M.) bet terrein nog
zwaar ingesneden, verder naar het Oosten toe
wordt de bodem zwak golvend met bier en daar
uitgestrekte vlakke stukken, welke zich voornamelijk fangs de hoofdrivier uitstrekken en
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wegens de jaarlijksche overstroomingen bekend
zijn om hunne vruchtbaarheid. Bit zijn de z.g.
„rOnah gronden". Meer landinwaarts worden
doorloopende dan wel op zich zelf staande
terreinverheffingen aangetroffen, de z.g. „tanah
kasang."
Zou uit het feit, dat men spreektvan de „Negri
nan Ampat" waarmede bedoeld worden Rambah,
Tamboesai, Koento ( = Kota Intern) en Dar Es
Salam (= Kota Lama) zijn of te kiden, dat er
een federale verhouding tusschen de genoemde
landschappen bestaan heeft, van dieii band is in
de praktijk nog weinig meer te bespeuren. Als
overblbfsel uit den tijd van het verbond mag
worden beschouwd, dat vOlgens de adatvoorschriften de voornaamste Radja van Tamboesai
bij de installeering van een Jang Dipertoewan
Besar in Rambah en Koento Dar Es Salam (later
ook in Kepanoehan) het eerst de zalving (meliman) op den betrokkene moet verrichten.
De be van Rambah bestaat uit twee
bestanddeelen n.l. een van Minangkabausche en
een van Mandailingsche afkomst. Tot de eerste
behooren ook de vier voornaamste radja's, van
wie de Jang Dip6rtoean Besar alleen slechts
daadwerkelijk bemoeienis met het bestuur heeft,
als bemiddelaar tusschen dezen en de eigenlijke
volkshoofden fungeert de Kapala K6rapatan.
De geheele bevolking belijdt den Islam.
Het voornaamste middel van bestaan is landbouw, weer speciaal de cultuur van rijst op droge
velden. In de laatste jaren is door ons bestuur
veel gedaan ter bevordering van de natte rijstcultuur en van de gambir- en ramboeng (ficus
elastica) aanplantingen; ook zijn proeven genomen met katoenaanplantingen, die zeer goed
geslaagd zijn en veel beloven.
RAMBIPOEDJI. District en controle-afdeeling van de afdeeling Djember, regentschap
Bond o woso, residentie Besoeki; het district
heeft eene oppervlakte van 295 K.M 2 . en telt 26
desa's met ruim 50.000 inwoners, waaronder een
100ta1 Europeanen en een lOtal Chineezen (1905).
De hoofdplaats met eon drukke markt en veel
Inlandsch vertier is gelijknamig. Het station
Rambipoedji is het beginpunt van de Staatsstoomtraralijn naar Poe*. In dit district wordt
veel tabak geteeld.
RAMBOETAN (MAL.). Zie NEPHELIUM
LAPPACEUM.
RAMEH (juister: RAMI). Naam van eenige
vezel-leverende netelachtige planten, behoorende
tot het geslacht Boehmeria Jacq., fain. UrticaceaeUrticeae. Het genus Boehmeria telt ongeveer 45
soorten, in de tropische en subtropische gewesten
der beide halfronden.
De twee soorten of varieteiten voor de industrie
van beteekenis zijn:

1) Boehmeria nivea Hook, ct Arn. (= Urtica
nivea L.) of witte rameh, gekenmerkt door de
eenjarige, na de vruchtzetting verdorrende, t wijgen en door het sneeuwwitte dons aan de onderzijde der bladeren, waaraan zij baron naam ontleent.
2) Boehmeria tenacissima Gaud., ook beschreven als B. candicans Hassk. Dit is de groene
rameh, die zich van de voorgaande onderscheidt
door veel forscher heesterachtigen groei en do
overblijvende, rneerdere jaren durende, stengels.
Doze plegen dus na de vruchtzetting niet te `verdorren, doch nemen allengs in omvang en lengte
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toe, zoodat de plant zelfs tot vijf meters in de
hoogte gaat en, als men den stengel afsnijdt, opnieuw loten laat uitschieten, die het weldra tot
eene lengte (van 1,8-2 M.) brengen, welke voor
de vezelwinning het meest geschikt is. De bladeren zijn grooter, Langer gepunt, aan den voet veelal hartvormig; ook zijn zij aan de onderzijde groener, en, daar zij weinig dons hebben, hoogstens
grijsachtig-viltig, doch nooit sneeuwwit.
Doze plant pleegt door vele botanici beschouwd te worden als zijnde slechts eene der vele
varieteiten van den sub 1 genoemden stamvorm
B. nivea, en de verschillen zouden dan te verklaren zijn uit het felt, dat de plant een aloud cultuurgewas is. Doze meer omvattende soort, dus 1
en 2 to zamen, heeft dan als verspreidingsgebied:
Britsch- en Nederlandsch-Indio, Filippijnsche
eilanden, Marianen, China; zoowel wild als gekweekt.
Als inlandsche namen voor de Ned.-Indische
vezelleverende Boehmeria, welke dan ook haar
juiste soort- en varieteitsnaam zij, vindt men vermeld rami (JAV., MAL.), haramaj (soEND.), voorts
nog hori (BAT.), kloei of keloei (sin'.) (kelai in
Koerintji), (de naam keloei schijnt ook naar
Britsch- Indio overgebraeht, en is nog aantetreffen in den Duitsehen naam Kaluihanf),
klime (MAK., BOEG.), kadjoe labaj (MAD.).
Voor Ned.-Indio word de eerste stoot tot de
rameh-cultuur in 1817 door Koning Willem I gegeven. Do Ned. Mij. t. b. v. Nijverheid heeft in
de vorige ceuw lierhaaldelijk door prijsvragen
enz. tot de teelt opgewekt, en op de eerste wereldtentoonstelling to London, in 1851, ontbrak dan
ook al niet de „Java-rameh".
Het block editor spoedig, dat een greet bezwaar de uitbreiding dezer cultuur in den weg
stand. De bewerking der stengels nit de hand,
zooals zij door de Inlanders geschiedt, gaat veertreffelijk, (loch eischt veel tijd en wordt in het
groot vaak ook to kostbaar. Een greet aantal
toestellen is uitgedacht om langs meehanisehen
weg de vezels uit de versche stengeis te Halton.
Dc meeste der voorgestelde decorticators waren
to raw, on zij vernielden de lange vezels.
D3 in clen handel koniende vezel-linten (het
eigenlijke chinagras) bestaan uit bastvezelcellen
samen.hangend met bastparen chym. Doze ye zelcellen zijn 60-250 m.M., soms zelfs 500 m.M.
lang, meest 40 m.M. breed, met vele wand verschuivingen on zwellingen en wijde opening (lumen); eenigszins op hennep gelijkend. De bijzonder groote lengte der vezelcellen (bij katoen is
doze gemiddeld 10 m.M., bij jute slechts 2 m.M.)
is kenmerkend veer rameh en veroorzaakt de
ongemeene sterkte van al het uit doze grondstof
vervaardigde.
Omtrent de cultuur in Ned.-Indio bestaat goon
op praktische uitkomsten gebaseerde handleiding.
Zeker is het, dat ook de teelt in het greet moeilijkheden met zich zal brengen. Een heesterachtig gewas, (Tat sterk uitstoelt en dus in massa
nooit zoo gelijk groeit als vlas en hennep zal, aan
zich zelf overgelaten, goon regolmatige oogsten
geven. Ook schijnt de rameh-plant veel van den
bedem te eischen in zake, vruchtbaarheid.
RAMELAN. Zie VASTENMAAND.
RAMENAS. Zie RAPHANUS.
RAM' (MAL., sAv.). Zie RAMER.
RAMPOK of RAMPOG. In de Vorstenlanden
„het met velen tegelijk aanvallen one of to ma-

ken", echter meestal gebruikt in de beteekenis
van het afmaken van levend gevangen tijgers
(rampog xnatjan), hetgeen bij wijze van feestnummer geschiedde op garebeg of andere groote
feestdagen, ook in de Gouvernementslanden van
Midden-Java.
In de residentie Batavia wordt het woord
„rampok" gebruikt, om daarmede het bedrijf
van rooverbenden aan te duiden, die van wapens
(dikwijls pistolen en revolvers) voorzien on met
groot misbaar 's nachts uit stolen gaan.
RANAU-MEER. Het grootste gedeelte van dit
meer behoort tot de afdeeling Ogan on Konaering
Oeloe (res. Palembang); het kleinste Zuidwestelijke deel tot de afd. Kra (res. Benkoelen). Do
waterspiegel ligt op 540 M.; de grootste diepte
werd bepaald op 229 M. ; het bezit een sikkelof halvemaanvormige gedaante, doordat in
het Zuidoosten de onwerkzame vulkaan Seminoeng (1881 M.) ver, als een halve cirkel,
in het moor vooruitspringt ; de wateroppervlakte
bedraagt 126 K M 2 ; de grootste lengte in O.W.
richting 17530 M., in N.Z.-richting 16445 M. In
het algemeen zijn de oevers steil, behalve die in
het N. ; de piaats Banding agoeng aan den N.
oever was vroeger hoofdstad van de sedert opgeheven onderafdeelin.g Ranau-districten.. Het verkeer op het meer geschiedt bijna uitsluitend in
uitgeholde boomstamrnen.
RANAU PLATEAU, een smal, uit tufgesteenten
bestaand hoogland in het uiterste Zuiden van de
residentie Palembang, grenzende aan de residenties Benkoelen on de Lampong,sche Districten. Het
verheft zich gemiddeld tot een hoogte van 500 a
700 M. on wordt in het W. begrensd door de
hellingen van den Boekit Barisan, terwijl in het
N.O. een bergrug, die slechts weinig boven het
plateau uitsteekt, de grens vornat. Het Z. wordt
ingenomen door het Ranau-meer (zie ald.).
De bevolking leeft grootendeels van de opbrengst der ladangs. Voor den verkoop worden
cultuurgewassen, voornamelijk koffie, tabak en
katoen geplant on boschproducten ingezameld.
Het w.eest bekend is de Ranau-tabak, waarvan
de productie niet greet is, maar de prijs buitensporig hoog (vaak / 200 per piked). De koRiecultuur is achteruitgaande; katoen wordt langs
den bovenloop der rivieren aangeplant en op
vlotten naar Palembang vervoerd. In de laatste
jaren neemt de rubbercultuur stork toe, terwijl
bovendien de boschproducten en vogelnesten
van ecnige beteekenis zijn.
RANDJOE (RANDJAU) (mAL.), Borang (JAv.).
Bamboestokken van verschillende lengte met
scherpe uiteinden, die met de punten naar
boven schuin in den grond geplant worden,
en voornamelijk ter verdediging dienen.
RANDOE (JAv.). Zie CEIBA.
RANDOE ALAS (JAv.). Zie BOMBAX MALABARICUM.
RANDOEDONGKAL. Controle-afdeeling met
gelijknamige hoofdplaats van het regentschap
on de afdeeling Poxn.alang, residentie Maiongan. Zij bestaat uit de districten Randoedongkal,
Banjoemoedal en Watoe Koempoel.
RANGEN EN TITELS. Zie TITELS.
RANGKASBITOENG. Hoofdplaats der afdeeling on van het regentschap Lebak, gelegen. in
eene vruchtbare vlakte aan de samenvloeiing van.
de Tji Oedjoeng en de 3 K.M. hoogerop vereenigde Tji Borang en Tji Simeut.
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RANGKOK of DJONGGRANG. Javaansche
namen voor een Neushoornvogel (zie aldaar), Buceros rhinoceros.
RANOIAPO. (bet. stroom der voorvaderen of
goden). De grootste rivier der Minahasa, is
echter slechts tot eenige mijlen stroomopwaarts
voor prauwen bevaarbaar. Zij stroomt bij
Amoerang in de baai van dien naam uit.
RANTAU. Onderafdeeling der afd. OeloeSoengei van de residentie Z. en 0. afd. van
Borneo onder een Civ. Gezaghebber met standplaats Rantau aan de Set MOram gelegen ; bestaande uit de distr. Benoea IV en Margasari.
RANTE PAO. Onderafdeeling der afdeeling
Loewoe, gouvt. Celebes en Onderh. met gelijknamige hoofdplaats.
RANTI (JA.v.). Zie LYCOPERSICUM.
RAO. Zie RAU.
RAOENG. De . Zuidwestelijkste en hoogste der
jongere vulkaankegels, die op den ouden Idjenvulkaan (zie aldaar) en wel buiten den ringwal
zijn opgebouwd. Hij bezit een grooten elliptischen krater (2280 M. van NO.-ZW en 1760 M.
ZO.-NW), die een eveneens elliptischen kraterbodem omvat, op 2730 M. hoogte gelegen.
terwijl de rand zelf tusschen 3138 en 3328 M.
varieert.
RAPAL. Zie NGELMOE.
RAPAT. Zie RECHTSWEZEN.
RAPHANUS SATIVUS L. Fa m. Cruciferae.
Een bekende kruidachtige plant, vooral in de
bergstreken gekweekt. De vorm hortensis Backer, de Lobak, heeft een -witte cylindrische
wortel en wordt algemeen rauw en gestoofd
gegeten. Ook het loof treft men geregeld op
den pasar aan als groente. Veel minder algemeen is de vorm niger D. C., de Ramenas;
ook de vorm radicula Pers., de Radijs, komt
alleen in de berglanden gekweekt voor in de
roode soort. Het zaad voor doze planten wordt
ingevoerd, dat van de Lobak nit China, dat
van de Radijs uit Europa.
RAPPANG. Zelfbesturend landschap, behoorende tot het oude bondgenootschap Adjatapparang, maakt deel uit van de onderafd. ParePare der gelijknamige afd.. van het gouv. Celebes en Ond. Het wordt begrensd ten N. door het
landschap Maiwa, ten 0. en Z. door Sidenreng en
ten W. door Sawito. Aan het hoofd staat een
Aroe, bijgestaan door een hadat; de hadatleden
zijn tevens hoofd der 4 districten, waarin Rappang verdeeld is, nl. Lalambata, Benteng, Paseno
en Koelo. De oppervlakte bedraagt J 470 K. M. 2
De250zilntdbvokgsBeineesch en belijdt den Moll. godsdienst. Het
Noordelijke deel is bergachtig, het Zuidelijk -vlak,
men vindt or uitgestrekte sawahs, ook de klappercultuur is een belangrijke bron van inkomsten. De vlakte wordt van 0. naar W. doorsneden door de onbevaarbare rivier van Rappang
of Salo Karadja, die alleen uit oogpunt van irrigatie van belang is. Men vindt er veel karbouwen ;
nijverheid en handel beteekenen niet veel. Voornaamste plaatsen Rappang en Baranti, met
druidic pasars; eerstgenoemde plants is de zetel
van het zelfbestuur.
RASAM (11INANGK.). Zie GLEICHENIA.
RASAMALA. (MAL., SOEND.); Ki mala (soEND.).
Altingia excelsa Noronha., fam. Hamamelidaceae.
Hooge on zeer schoone boom, vooral op WestJava veel voorkon5end, doch ook op Sumatra en
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in Britsch-Indid aangetroffen. Hij groeit vooral
op de bergen in het Westelijke gedeelte der Preanger regentschappen, tusschen 700 en 1400 M.
hoogte, zeer menigvuldig en wordt binnen het genoemde beperkte gebied als de voornaamste
boschboom beschouwd, zoowel om zijn talrijk
voorkomen als om het nuttig gebruik, dat van
zijn hout gemaakt wordt. Reeds van verre is de
Rasamalaboom to onderscheiden aan de heldergrijze kleur van den stam. Hij behoort tot de
grootste, zwaarste boomen, bereikt eene lengte
van 50 tot 60 M. met een omvang van 5 tot 6 M,
Zijn slanke, zonder eerie enkele bocht of kronkeling gevormde stain schiet loodrecht naar boven,
behoudt tot aanzienlijke hoogte nagenoeg dezelf de dikte, verdeelt zich eerst op 25 tot 30 M. in enkele groote takken en vormt dan een fraaie, hoewel eenigszins on gelijkmatige, koepelvormige
kroon. Zijn talrijk voorkomen, zijn reusachtige
vorm on eigenaardig uiterlijk geven aan vele bosschen een bijzonder karakter. Van vele plaatsen,
alwaar hij vroeger menigvuldig voorkwam, is de
Rasamalaboom echter reeds grootendeels verdwenen. Het hout is een . gewild, veel gebruikt bouwmateriaal. Door hunne aanzienlijke hoogte en
dikte leveren de boomen balken op van groote afmetingen. Het pas gevelde kernhout is roodachtig
bruin, maar neemt, aan de lucht blootgesteld,
spoedig eene schoone, weer donkergrijze kleur
aan. Het is vrij zwaar, vast, uiterst hard, maar
toch nogal lichtelijk aan scheuren onderhevig.
Het wordt echter zelden door witte micron of andere insecten aangetast. De bevolking in de Preanger regentschappen onderscheidt verschillende
varieteiten van Rasamala (de inlander zegt meer
„kimala"), al naar de kleur, zwaarte enz. van het
bout. S. g. = 0,850. Uit de schors vloeit in geringe
hoeveelheid eene fijne, welriekende bars, die de
inlanders wel \Toor reukwerk gebruiken.
De inl. drogerij get ah (b lend° k, ra nj a k) rasa in a 1 a is echter niet doze, maar de
storaxbalsem van Liquidambar orientalis Mill.
Doze welriekende vloeibare balsem wordt in Klein
Azie gewonnen en al van ouds door de Arabieren
in den Indischen handel gebracht; de Archipel
ontvangt hem via Bombay.
RASAMALA (KAJOE) (DIAL. moL.). Zie

CANARIUM MICR OCARPUM.
RASE (JAY.), riverricula malaccensis Smel.,
een klein roofdier uit de familie der Civetkatten
(zie aldaar). Behalve in Voor- on Achter-Indic,
Ceylon en Madagascar leeft het dier op Java en
Banka on verder op Ternate, waar het echter ongetwijfeld geiraporteerd is on met den Maleischen
naam der eigenlijke civetkat (tenggaloeng) wordt
aangeduid. Misschien zijn de op de eilanden voorkomende exemplaren van den vastelandsvorm als
een eigen soort ( V. rasse Horsf.) to onderscheiden. Het slanke spitssnuitige dier is grijs- of geelgchtig bruin gekleurd, met donkere, op de zijden
in vlekken opgeloste, overlangsche banden on een
zwart-en-wit geringden staart. Het leeft in holm,
zoowel in den grond als in boomen, en voedt zich
met allerlei kleine dieren, waaronder ook insecten, on ook met vruchten en wortels. Evenals de
tenggaloeng scheidt het eon sterk riekende stof af,
de dodos (DIAL., JAV., SOEND.) die bij de bereiding
van reukwerk gebruikt wordt.
RASSEN. De rassen van Nederlandsc h-I n di 6. Reeds de meest oppervlakkige waarne ming doet groote verscheidenheid
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onder de bewoners van onzen Archipel kennen.
Vooral springt in het oog het verschil tusschen de
Maleiers (in ruimen zin ), die het grootste deel van
Ned.-India bewonen en de Papoea's. De Papoea's
hebben over het algemeen wollig haar, breeden
con vexen neus, bruin zwarte huidkleur, middelmatige lengte, lang gezicht en zijn dolichocephaal.
Men vindt ze het meest zuiver op Nienw- Guinea
en de nabijgelegen eilandjes (Waigeoe, Salvatti,
enz.) en op de Aroe-eilanden. Ook op de Zuidwester-, de Kei- en Tanimbareilanden wonen Papoeafichtige volken. In het overig deel der
Molukken en op Flores en Timor vindt men
slechts sporen van een oorspronkelijk Papoeasch
element. De rest van den Archipel wordt in hoofdzaak bewoond door de Maleiers in den ruimsten
zin van het woord.
Hagen is van meening, dat Sumatra en misschien ook Borneo de oerzetel der Maleiers
zijn geweest, ten tijde dat de beide groote eilanden nog met elkaar in verbinding stonden, en gelooft, dat het Maleische oerras zich van hieruit
over den verderen Indischen Archipel heeft verbreid on zich met de andere daar wonende menschen, zooals de Chineezen, Indiers, Arabieren,
Siameezen, Boegineezen en Europeanen heeft
vermengd. De bewoners der centra van de groote
eilanden, speciaal de minder toegankelijke boschen bergstammen, zouden daze menging met
vreemde elementen het minst hebben ondergaan
en dus nog het meest zuiver karakter van oar- of
praemaleiers (Indonesiers) hebben be waard. Tot
daze relatief rein gebleven stammen zouden dan
behooren de Toala's, Toradja's on Tomina's van
Celebes, de Tenggereezen op Java, de Alassers en
Gajo's in Sumatra, de Oeloeajar-Dajaks van
Borneo en verder de Orang Sakai van Malaka, de
Wedda's van Ceylon, sommige stammen van Z.
China, bewoners van de Philippijnen on wilde
stammen van Achter-Indict. De physieke kenmerken van de Oermaleiers zouden bestaan uit
een korte, gedrongen lichaamsgestalte, een grooten omvangrijken on langen schedel (rnesocephaal of dolichocephaal, slechts bij uitzondering
brachycephaal), gewelfd voorhoofd, uitstekende
jukbogen, korten breeden, platten, vaak ingedeukten neus, hoogen neusindex, oogen met neiging tot Mongolenplooi, breeden mond, chamaeprosoop gelaat, meer of minder sterke prognathie, langen romp, korte beenen en middellange amen.
Tegenover doze Oermaleiers (Indonesiers)
staan de Kust-Maleiers, die door vermonging van
dit oerras met vreemde elementen, zooals Chineszen, Indiers, Arabieren etc., zijn ontstaan. Zij zijn
gekarakteriseerd door cone langere lichaamsgestalte, langer gezicht, dat naar beneden is toegespitst, langeren en vaak convexen neus, kleineren
mond en brachycephalen schedel. Op Sumatra
zouden de Alassers en Gajo's het meest het reine
oertype hebben bewaard ; de Bataks houdt Hagen
voor een met de Alas en Gajo's verwanten state.
Sarasin neemt aan een oerbevolking, geheel gescheiden van het Maleische ras. Tot daze oerbevolking, de z. g. n. Weddagroep, rekent hij behalve de Wedda's: de Toala's van Celebes, de
Oeloe-ajar Dajaks van Borneo, de Senoi van Malakka on verder meent hij daartoe te mogen rekenen enkele wilde stammen van VO6r- en AchterIndie, de Hiengs van Kambodja, de Miao-tse en
Yao-jen van China, enkele wilde boschstanaraen

van Sumatra, n.l. de Orang Sakai,flioeboe, lioeboe
en Mamak, en misschien ook nog de oerbewoners van Nias en van de M6ntawei-eilanden, alsook de Queenslanders van Australia. Dit oertype
zou oorspronkelijk over den ge haelen Indischen
Archipel verspreid zijn geweest, toen nog de verschillende groote eilanden door landverbindingen
met elkaar vereenigd waren. In later tijd is dit
oervolk door hooger staande stammen uiteengedrongen en grootendeels uitgeroeid; in bovengenoemde stammen heeft men nog slechts de resten
van dit eons zoo talrijk yolk te zien. Behalve dit
oervolk heeft men dan in den Archipel de Maleiers,
die Sarasin onderverdeelt in eene proto- of reinMaleische laag (Hagens Oermaleiers) en eene deutero- of gemengd Maleische laag (Hagen's KustMaleiers). De renggereezen houdt Sarasin voor
identiek aan de Toradja's en niet aan de Toala's,
dus reeds meer gekruist ; evenzoo meent hij, dat
de Alassers en Gajo's moor met de Toradja's overeenkomen dan met de Toala's. Ook doze stammen zouden hooger staan meer met andere
elementen vermengd zijn dan de Toala's.
Zie verder het art. in de groote Encycl. van
Ned. Indic, ook voor de geschiedenis van de
classificatie der menschenrassen, en voor de beginselen van onderzoek, en, in daze beknopte
Encycl., de artt MALEIERS en PAPOEA'S.
RATAHAN. Zie PASAN-RATAHAN-PONOSAKAN.
RATEB SADATI. Zie ATJEHERS.
RATIB. In het Arabisch beteekent reltib in het
algemeen „vaststaand" on duidt in het spraakgebruik allerlei zaken aan, die eons voor altijd vastgesteld zijn. In Ned.-Indic verstaat men onder
ratib (rateb) gewoonlijk eon geraeenschappelijke
godsdienstoefening, bestaande in het rn.eermalen
acbtereen reciteeren van de geloofsbelijdenis,
vrome formulieren en lofprijzingen van Allah en
Zijnen Gezant (vgl. DIKIR). Over den bekenden,
door Sam,man ingestelden ratib Sammdm zie
SAMMAN.
RATNA PAKADJA (mAL.). Zie GOMPHRENA.
RATOE (JAV., SOEND.), Ratoh (MAD.). Vorstelijke titel, door vrouwen op Java en Madoera go
dragon, alsmede in die streken, waar de Javaansche invloed zich heeft doen golden.
RATOE LARA KIDOEL. Zie LARA KID OEL
(RATOE).
RAU. Landschap in het N. der onderafdeeling
Loeboek Sikaping, residentie Sumatra's Westkust, grenzende can de residentie Tapanoeli.
Se,dert de gewestelijke organisatie van 1913 is het
een district van de onderafdeeling Loeboek Sikaping der gelijknamige afdeeling.
Het is een vruchtbaar lengtedal, dat, omgeven
door de ketens der Boekit Barisan, e yen wijdigloopt
met de lengte-as van Sumatra en doorstroomd
wordt van de Soempoer, den bovenloop van den
Rokan-Kiri. Wegens lage ligging en onvoldoende
afwatering is een groot deel van Rau nog moeras,
meestal dicht begroeid met waterlievende plan
ten (rau = rawa) en op de droge plekken met hoog
geboomte. De streek wordt daardoor zeer geteisterd door malaria; bovendien is het veelvuldig
voorkomen van varkens en tijgers tot een plaag
geworden. Wanneer verder in aanmerking wordt
genomen, dat het land tijdens den Padri-oorlog
veel heeft geleden on stork is achteruit gegaan,
dan is het duidelijk dat de welvaart veel to
wenschon moot overlaten.

RAU— REBANG.
Het plaatsje Rau, eenmaal een garnizoensplaats van beteekenis en standplaats van een
controleur, is thans een stil en onbeduidend
plaatsje geworden. De woning van den controleur werd tot pasanggrahan ingericht ; garnizoen
en fort Arnerongen zijn verdwenen.
RAU of RAO. Eiland be W. Morotai (zie
RAUWOLFIA SERPENTINA Bth., Fam. Apoeynaceae. Akar tikoes (mAL.), Poole. pandak
(J.Av.); Kleine heester met melksap, betrekkelijk zeldzaam en moeilijk to kweeken. Gezocht
als geneesmiddel zijn de zigzaggebogen wortels,
die zeer bitter zijn en die gebruikt worden tegen
velerlei kwalen, ook tegen slangenbeet. De
wortel bevat een giftig alkalolde. Hij wordt
ook in de veeartsenijkunde gebruikt.
RAWA (mAr,e, SOEND.), ritwit(JAv.), beteekent
moeras. Rawa's komen in Indio zeer veel voor, de
meeste en uitgestrektste in de laagvlakten, kleinere
in de bergstreken, op ingesloten plateaux of in
uitgebrande kraters. Van vele rawa's, vooral
op Java, is in historischen tijd een belangrijke
verkleining door dichtslibbing waargenomen.
In sommige, vooral in de bergstreken, heeft
veenvorming plaats.
RAWA (ORANG). Zie ORANG OETAN.
RAWAS. L a n d b e s c h r ij v i n g. Onderafdeeling der afdeeling Palembangsche Benedenlanden, in het Noorden grenzende aan de
residentie Djambi, met een oppervlakte van 6663
K.M. 2, omvat het stroomgebied der Rawas(linkerzijrivier der Moesi, zie SUMATRA, Rivieren).
en Roepit Dalam. Het Westelijk deel is woest, onbewoond bergland. De Westgrens, gevormd door
het Barisangebergte, heeft cen hoogte van 1200—
1600 M., de Noordgrens, gevormd door de waterscheiding der Rawas met de Batan,g Asei en Limoen heeft slechts een hoogte van 450-500 M.
De Westelijke bergen loopen met flauwe hellingen in tallooze ruggen af, en he land tusschen
Rawas en Roepit is nagenoeg vlak. De bevolking
woont uitsluit end langs de oevers der beide hoof drivieren ,Rawas en Roepit, waar ook de bouwlanden gevonden worden, die vaak van overstrooming hebben te lijdert.
Rijst is het voornaamste cultuurgewas, geteeld
op sawahe (hier en daar door waterraderen bevochtigd) en op droge velden; katoen, kapok en
gambir worden eveneens veel aangeplant. De veeetapel bestond. ult. 1912 uit ruim 4000 bufEels, 700
runderen, 1200 geiten en een duizendtal schapen.
Europeesche landbouwondernemingen vindt men
in dit afgelegen gebied nog niet, hoewel er goede
gronden beschikbaar zijn. Sinds eenige jaren is
op den rechteroever der Rawas-rivier, ongeveer
15 K.M. bovenstrooms Soeroelangoen een geologisch-mijnbouwkundig onderzoek van Gouverneraentswege begonnen.
De voornaamste plaats is de hoofdplaats Soeroelangoen aan de Rawasrivier, zet el van den controleur; het etablissement en de pasar zijn op den
linkeroever (63 M. boven zee) en de doesoen op
den rechteroever der rivier gelegen.
Zie overigens onder PALEMBANG.
Be v olking. De bevolking bestond volgens
de overlevering oorspronkelijk uit zoogenaamde
Koeboe's (zie aldaar) waarvan in 1906 nog, volgens Van Dongen, 333 in de onderafdeeling voorkwamen. Vermenging had plaats met Javaansche kolonisten en emigranten uit Minangkabau,
later uit Redjang en uit deelen van Palembang en
BEKN. ENCYCL. V. N.-I.
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Djambi. Vandaar dat de Rawassche marp's
reeds van ouds Soeka pindah warden genoemd.
Het oordeel over de bevolking is verschillend;
zij is Gouvernementsgezind, volgzaam en gewillig en opgewekter van aard dan de Maleiers van
Midden-Sumatra.
De bevolking spreekt Maleisch met eigenaardigen tongval, stark vermengd met Javaansche,
Minangkabausche en IVedjan.gsche 'bestanddeelen. Het algemeen gekende letterschrift is het
Rentjong (zie aldaar).
In October 1916 sloeg de opstand van Djambi
ook naar dit district van Palembang over, waarschijnlijk onder bedreiging met moord bij de welgezinde bevolking door uitgewekenen van Djambi. Den 13en October rukten de opstandelingen
Tangs de Rawasrivier naar de hoofdplaats Soeroelangoen op, waarbij de telefoonverbindingen werden doorgesneden. Ongeveer 2000. opstandelingen
deden een aanval, die echter werd afgeslagen.
Dit trefLen maakte zulken diepen indruk op de
bevolking, dat het verzet weldra gebroken was on
de bevolking op weinige uitzonderingen na naar
haar doesoens terug keerde.
RAWAS (BATANG RAWAS). Linker zijrivier
van de Moesi (zie SUMATRA, Rivieren).
REAEL (DR. LAURENS). Geb. to Amsterdam
in 1583. Na to Leiden in de rechten gestudeerd
to hebben, vertrok hij in Mei 1611 als bevelhebber
over 4 schepen naar 0.-India, werd het volgende
jaar aan den Gouv.- Gen. Both als rechtskundig
raadsnaan toegevoegd, en werd in 1616 door den
Raad v. Indio gekozen tot Gouv.-Generaal.
Zeer spoedig na zijn benoeming tot G.G. verzocht hij echter reeds zijn ontslag, dat hem 31
Oct. 1617 verleend werd; den 21en Maart 1619
gaf hij het bestuur over aan J. P. Coen en vertrok
naar Nederland, waar hij Jan. 1620 aankwam.
Hij bekleedde daarna nog verschillende hooge
betrekkingen en overleed to Amsterdam in 1637.
Het kortstondige bestuur van dezen Gouv.Gen. was o. a. getuige van een gedeelte van den
strijd om de heerschappij over Jakatra tusschen
de Nederlanclers en Engelschen.
REBAB. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRUMENTEN.
REBANG. Landstreek in de Lampongsche
Districten aan den Noordvoet van den 0Aoemajoes op de grens met de residenties Palembang en
Benkoelen. Zij vormt een deel van de Aboengstreek (zie ABOENG). De voornaamste rivier is
de Oempoe, een der bronrivieren van de Toelangbawang, die echter niet meer dan 12 tot 15 M.
breed is. Aan de grove gozichten der bewoners is
to zien, dat men hier niet met een echte Lampongsche bevolking to doen heeft ; er is ook geen
sprake van een Lampongsche adat. Mon sluit
geen djoedjoer-, doch senaendo huwelijken, waarbij de man bij zijn vrouw komt inwonen. Kinderhuwelijken komen veelvuldig voor. Kinderen
van 10, sours zelfs van 5 jaar worden uitgehuwd
en wanneer voor dien tijd nog geen scheiding
heeft plaats gehad, wordt op 14 jarigen leeftijd
een sedekah gehouden, d. i. een feest, waarbij
een gait wordt geslacht on dat als de voltrekking
en verwezenlijking van het huwelijk wordt beschouwd. Waarschijnlijk zijn de Rebangers afkomstig uit Boven Kra, Belalau en Ranau en
dus verwant met de bevolking van Benkoelen. en
Z.W. Palembang.
Rebang behoort tot een der beste streken van
29
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de Larapongsche Districten en kan in de toekomst nog zeer in beteekenis toenernen. Het ongeveer 300 M. hoog gelegen land is rijkelijk van
water voorzien en daardoor uitstekend voor sawahbouw geschikt. Ongeveer 20 jaren geleden
kwaraen Bantammers uit Java zich hier vestigen
en legden tal van waterwerken aan voor uitbreiding van de sawahcultuur. De pepertuinen
breidden zich vooral sterk uit sedert het bijgeloof
overwonnen werd, dat de 'aanplant van peper den
doed tengevolge zou hebben. De tabakscultuur
is door den peperaanplant achteruitgegaan; aan
de inzameling van boschproducten wordt weinig
gedaan, alleen die van ficus elastica is van beteekenis.
Het grootste dorp in Rebang is Kasoei, op 200
M. hoogte gelegen. met 130 huizen, bewoond door
bijna 1300 menschen. Het centrum. voor den
handel is Rantautamiang, dat slechts 600 inwoners telt, die door den handel in vrij goeden
doen verkeeren. Hoe druk deze handel is blijkt
wel uit het feit dat deze 600 menschen over 120
grobaks beschikken.
RECHTSGEMEENSCHAPPEN, zie GEMEENCHAPPEN (INLANDSCHE).
RECHTSSCHOOL. Zie ONDERWIJS.
RECHTSWEZEN. Voor een historisch overzicht van het rechtswezen in Ned. Indio zie het
belangrijke art. in de groote Encycl. van Ned.
nd ie. her worde slechts aangeteekend, dat
ijdens de Comp. voor zaken binnen het ressort
van Batavia, voorgevallen tusschen soldaten of
compagniesdienaren en burgers, het College van,
Schepenen verplicht was, daarvan kennis te nemen op aanklacht van den Baljuw, die met de
Schepenen het stedelijk bestuur vormde. Dit
college berechtte ook alle zaken tusschen burgers onderling in of buiten het fort.
Gewichtige veranderingen werden in het
rechtswezen gebracht gedurende het be wind van
Dacndels, en niet minder tijdens het Engelsche
usschenbestuur door Raffles; na het herstel van.
net Nederl. gezag handhaafden de Commissarissen- Generaal, in afwachting van nieuwe wetten
betreffende het rechtswezen in Nederland, zooveel doenlijk het bestaande, en bepaalden zich
tot provisioneele, doch verre van onbelangrijke
regelingen, welke thans gedeeltelijk nog bestaan.
Ook 1 Mei 1848 is voor de rcchtsgeschiedenis
van Ned. Indio een zeer belangrijk tijdstip,
teeldat op dien datum het Oud-Hollandsch en
Romeinsch recht in burgerlijke zaken werd
afgeschaft, althans voor Java en Madoera, en
de nu nog grootendeels geldende codificatie van
Nederlandsch recht, aangepast aan Indische
toestanden, in werking trad, n.l. de Algemeene
Bepalingen van Wetgeving voor N. I., het Reglt.
op de Rechterl. Organisatie en het Beleid der
Justitie in N. I., het Burgerl. Wetboek en het
Wetboek van Koophandel, het Regl. op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging
en de strafvordering onder de Inl. en daarmee g. g.
op Java en Mad. (Inlandsch Reglement) (Zie ook
art. KINDEREN (Mr. TIMON HENRICUS
DER)). Voorts verdienen vermelding de door
Mr. W. A. P. F. L. Winckel ontworpen en in de
Tweede Hamer als Regeerings-Cornmissaris verde.ligde rechterlijke organisatie van 1901, en het
op 1 Januari 1918 in werking getreden Wetboek
van Strafreoht voor N. I., geldende voor alle bevolkingsgroepen (Ind. Stb. 1915 No. 732).

De Nederlandsche militaire stralwelgeving van
1814 en 1815 gold in Ned. Indio vanaf het
herstel van het Nederl. gezag. Doze Nederl. rijkswetten bleven tot op heden aldaar van kracht
voor het Ind. lager, en voor verschillende korpsen. Ten aanzien van de, niet zuiver militaire
delicten zijn evenwel de voor burgers geldende
strafwetten van kracht verklaard. Men heeft eon
Hoog Militair Gerechtshof van Ned. Indie (in 1819
ingesteld) twee Zeekrijgsraden, een in de Marinekazerne to Soerabaja en een op het vlaggeschip,
on zes Kr ijgsraden b ij de Landmacht in Ned.
n.l. to Batavia, Magelang, Padang, Koeta
Radja, Makasser en Amboina.
Aan de voorschriften van het huidige Regeeringsreglement (art. 75), dat, wat de Europeanen betreft, het in Nederland geldende burgerlijk-, handds- en strafrecht wordt gevolgd en
dat de militaire strafrechtspleging (zie boven)
zooveel xn.ogelijk moot overeenstemmen met die
in het moederland, is dus voldaan. Met betrekking tot inlanders bepaalt voorts het Reg. Regl.
dat, zoo het voor Europeanen geldend recht
niet op hen van toepassing is verklaard en zij
zich daaraan ook niet vrijwillig hebben on.derworpen, hun adatrecht wordt gevolgd, voorzoover dit niet in strijd is met algemeen erkende
beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid.
Is het punt van geschil niet bij het adatrecht
geregeld, dan worden de algemeene begin.=elen
van het burgerlijk- en handelsrecht voor Europeanen tot richtsnoer genornen. Ook voor den
Europeeschen rechter, in burgerlijke zaken over
inlanders rechtsprekende, golden deze voorschriften. De inlandsche Christenen, tot nu toe
privaatrechtelijk gelijkge3teld met Europea
nen, werden in elk opzicht met niet-Christen-inlanders op gelijken voet geplaatst (art. 109):
voor hen werden later eenige privaatrechtelijke
regelingen getroffen in Ind. Stb. 1861 no. 38,
1864 no. 142 en 1874 no. 63. Voor de nieuwe
lezing van art. 75 wordt volstaan met verwijzing
naar Ind. Stb. 1907 no. 204, aangezien, nadat
eene novelle is ingediend, de hierbedoelde wet
wel nimmer in werking zal treden. De redactie
van art. 75 oud geeft geen duidelijk antwoord
op de vraag, of ten aanzien. van Chineezen de
in China bestaande godsdienstige wetten dan
wel de gewoonten en instellingen der Chineezen in Ned.-India behooren te worden aangenomen, zooals de jurisprudentie ten doze aantoont. Bij de behandeling van de Indische begrooting voor 1901 verklaarde de Min. v. Kol.,
dat de heerschende rechtsonzekerheid voor den
inlander door codificatie van het adatrecht
dient to worden weggenomen. Als eerste stap
in doze richting is to beschouwen de in hetzelf de
jaar aan Mr. Carpentier Alting opgedragen
regeling van den rechtstoestand der inlandsche
bevolking in de Minahasa ten aanzien van het
privaatrecht, welke regeling omvat den burgerlijken stand, het huwelijk, de afstamming, de
adoptie, de voogdij, het notariaat. Intusschen werd door het Kon. Instituut voor de
T., L. en Vk. voor N.-I. in 1909 eene Commissie
voor het adatrecht ingesteld met eene Indische
Commissie van bijstand. De drijvende kracht
van doze voor de zoozeer verwaarloosde studio
van het adatrecht belangrijke beweging is Prof.
C. van Vollenhoven (zie zijn.e Adatrechtbundels), onder wiens bezielende leiding door
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Leidsche studenten de Pandecten van het adatrecht (uitgave van het Kon. Inst.) worden geschreven. Adatregelingen in de inlandsche Christengemeenten op Java kwamen in 1902/3 tot
stand, te vinden in de Welvaartsverslagen, Economie der desa, deel IV (IXd). Wat de reechterbetreft zooals die tegenwoordig
i Ice
in N. I. is ingericht valt to ondersoheiden tusschen -den gouvernementsrechter en den inheemschen rechter; bij eerstgenoemden is weder onderscheid to maken tussohen den Europ. rechter,
den Inl. rechter en den rechter voor alle bevolkingsgroepen (voor den milit. rechter zie
boven).
Europ. rechtbanken en gerechten zijn a. Het
Hooggerechtahof van Ned. Indie, gevestigd te
Batavia, samengesteld uit een president (op
voordracht van den ministerraad door den
koning benoemd en ontslagen), een vice-pres.,
8 raadsheeren, een proc. gen., eon adv. gen.,
een griffier en een subst. griffier. De taak van
dit college is in de eerste plaats, toezicht te
houden op de handelingen van den lageren
rechter, ten aanzien van den geregelden gang
van zaken en de handhaving van de wet;
voorts treedt het op als strafrechter ten aanzien
van bepaalde hooge ambtenaren, b.v. de vicepres. en de leden van den raad van Indie;
terwijl het de eindbeslissing hBeft wat de handhaving der wet tegenover verkeerde of onvolledige toepassing door den rechter betreft. b. de
Baden van Justitie, gevestigd te Batavia, Semarang, Soerabaja, Padang, Makassar en Medan,
rechtsprekende in burgerl. en strafzaken, in
eersten aanleg voor de Europ. en de met hen gelijkgestelden, in revisie of hooger beroep over
Inl. en veelal over Vreomde Oosterl. en optredende als appOlrechters van vonnissen van de
residentiegerechten, en c. de Residentiegerechten,
gevestigd op Java en Madoera op de afdeelingshoofdpl. en enkele andere plaatsen, op de Buitenbez., op de gewestel. hoofdpl. met uitzondering Makasser en Medan en op vele audere
plaatsen; ze bestaan uit een alleensprekend
rechter, bijgestaan door een griffier; op Java en
Madoera moot de rechter in de rechten gepromoveerd zijn ; de voorz. van den landraad is er
tevens de residentierechter. Op de Buitenbez. is
de residentierechter meestal een ambtenaar van
het B. B. Doze gerechten berechten minder belangrijke burgerl. geschillen en kleinere strafzaken; deze laatste zijn hun ontnomen, waar
landgerechten bestaan.
Inlandsche rechtbanken zijn a. de landraden,
op Java en Madoera samengesteld uit een rechtskundig ambtenaar als voorzitter, den regent of
oud-regent en eenige voorname Inl. hoofden als
leden; den djaksa of „Inl. officier van justitie"
en den griffier. Als adviseur voor het adatrecht
treedt op de „penghoeloe landrat" (zie PANGH OELOE). De Damen dozer Inl. rechtbanken op
de Buitenbezittingen zijn plaatselijk verschillend, vaak landraad, maar b.v. op Sumatra's
W.kust on in Tapanoeli ook rapat, in de Lampongsche distr. proatin, in de res. Menado en
Ternate rijksraad, to Gorontalo groote madjelis,
enz.; hier is meestal een ambtenaar van het
B. B. voorzitter, terwijl de leden voorname Inlanders zijn. De landraden en de met deze gelijkstandige rechtbanken zijn de gewone rechters
van de Inl. en meestal van de Vr. Oosterl. b. de
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Politie- of magiatraatagerechten; de eerste alleen
op. Java en Madoera, de z.g. politierol, rechtspraak van resident, ass. resident of controleur
over Inl. en vreemde Oosterl., alleen in kleine
strafzaken; noch hooger beroep, noch cassatie is
toegelaten, maar het Hoog Gerechtshof is bevoegd zich ten allen tijde het register der opgelegde straffen to doen voorleggen. Doze rechtspraak zal plaats maken voor de na to noemen
op
landgerechten. Bij de magistraatagerechten
de Buitenbez. spreken ambtenaren van het
B. B. (hoofden van afd. of onderafd.) recht, niet
alleen in kleine strafzaken maar ook in burgerlijke geschillen van minder waarde. De Regentschapsgerechten op Java en Madoera; de regent
(of patih) is daar alleensprekend rechter, on
wordt bijgestaan door eenige mindere Inl. hoofden als raadslieden, den adviseur en den djaksa;
oordeelen in eersten aanleg over kleine burgerlijke
rechtsvorderingen tegen Ink en door deze gepleegde geringe overtredingen; in hooger beroep
over alle burgerlijke rechtsgedingen, beslist door
d. de Districtsgerechten, met het districtshoofd
als enkelvoudig rechter bijgestaan door eenige
mindere Inl. hoofden als raadslieden, en den
adviseur; ze bestaan op Java en Madoera, en
in de gewesten Banka, Billiton, Menado, Amboina ( hier heeten ze regentschapsgerecht, maar
„regent" is daar de titel van een dorpshoofd),
Sumatra's W.kust en Tapanoeli; in de laatste
twee gewesten zijn het rechtscolleges geworden ;
ze oordeelen in kleine burgerl. rechtsgeschillen
en over kleine overtredingen. Op Amboina hebben ze alleen politierechtspraak.
De rechter voor alle bevolkingsgroepen is
alleen het landgerechi, nog slechts bestaande in
enkele gewesten op Java, en daar ingevoerd ter
vervanging van de politierol. Oorspronkelijk was
de bedoeling, dat alle bevolkingsgroepen voor
denzelfden juridisch gevormden alleen rechtsprekenden rechter zouden terechtstaan terzake
van politieovertredingen, maar daar de noodige
rechterl. ambtenaren ontbreken, bezet he t gouv.
de nieuwe plaatsen wel door niet-rechtsk. adm.inistratieve ambtenaren.
Verplichte rechtsbijstand bestaat alleen voor
hen, die een burgerlijk geding voeren voor den
Raad van Justitie of het Hooggerechtshof. De
advocaten en procureurs ontvangen van den
Gouv.-Gen. hunne aanstelling. De advocaat moot
doctor juris zijn, de procureur kan volstaan met
het bewijs, to hebben voldaan aan het examen,
daartoe afgelegd voor Commissarissen uit het
rechtscollege, waarbij aanstelling wordt verlangd.
De advocaten on procureurs, bij het Hooggerechtshof toegelaten, mogen hunne function
bovendien uitoefenen bij de Radon van Justitie
op Java in strafzaken, bij den Raad van Justitie
to Batavia ook in burgerlijke zaken rechtsprekende. De advocaten zijn tevens procureurs.
Te Batavia, Semarang on Soerabaja wordt
steeds een der daar gevestigde advocaten tot
Landsadvocaat benoemd ter behandeling van
alle burgerlijke zaken, waarin de Regeering van
Ned.-Indie als vertegenwoordigende den Lande
als partij optreedt. Doze function worden in de
Buitenbezittingen waargenomen door den Officier van Justitie met machtiging van hetHoofd
van het betrokken Department van Algemeen
Bestuur (Ind. Stb. 1905 no. 499).
De Gouvernem.entsrechtspraak is luidens art
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74 Reg. Regl. uitgesloten, waar de inlandsche
bevolking is gelaten in het genot van haar eigen
rechtspleging. Daar is de rechtspraak overgelaten aan inheemsche rechters. Ter verzekering
van eene behoorlijke rechtsbedeeling is evenwel
het N.-I. Gouvernement in verschillende streken
bij ordonnantie regelend opgetreden, zooals met
betrekking tot do saraenstellino., het rechtsgebied en de competentie der inlandsche
rechtbanken, de leiding der terechtzittingen
door een Gouvernements-Bestuurshoofd, de bevoegdheid van het Hoofd van Gew. of P1. Best.
tot wijziging van de genomen beslissing, de beperking van den rechter ten aanzien van op to
leggen straffen, de onttrekking van somraige
straf bare feiten aan zijne kennisneming. De
groote verscheidenheid van inrichting der inheemsche rechtspraak laat niet toe dienaangaande in bijzonderheden te treden. Men zie
dienaangaande het juist verschenen proefschrift
van A. Mieremet, De hedendaagsche inheemsche
rechtspraak in N.-I. en haar regaling, 1919.
Zie ook RAD AGAMA, PANGHOELOE en
VORSTENLANDEN.
REDJANG. Onderafdeeling der afdeeling Lebong van de residentie Benkoelen, met een oppervlakte van 2498 K.M. 2 en ruim 30.000 inwoners, waaronder een 25 tal Europeanen en ± 300
Vreemde Oosterlingen (in 1910). De onderafdeeling wordt bestuurd door een controleur te Kepahiang. Door bergruggen wordt de onderafdeeling verdeeld in drie geheel van elkaar gescheiden
streken,n.l. deRedjang-de-Sindang- en de rondom
Tabah Penandjoeng gelegen marga's. De Redjang
marga's liggen op een lichtgolvende, gemiddeld
500 Meter hooge vlakte, die bestaat uit zeer
vruchtbare diluviale tuf. De tallooze riviertjes,
die daze vlakte doorsnijden, stroomen alle naar
de Moesi, zoodat dit landschap feitelijk het lengtedal der Boven-Moesi Dit dal wordt in
het Westen begrensd door den gemiddeld 800 M.
hoogen Barisan-keten, en in het Oosten door de
bergreeksen, waarop de Megang, Klingi en andere zijrivieren der Moesi ontspringen. De voornaamste berg is de werkzame 1938M. hooge Kaba
vulka.an, aan den voet waarvan de hoof dplaats
Kepahiang is gelegen; nietmeer werkzaam zijn de
Daoen (1620 M.) en de Palik (2500 M.). De Sindang marga's liggen ten Oosten van de Redjangmarga's, en omvatten in hoofdzaak het stroomgebied van de Klingi en de Bliti,twee zijrivieren van
de Moesi. De Benkoelen-marga's liggen ten Westen
van de Redjang-marga's en strekken zich in Z.W.
richting uit over een rechtlijnigen afstand van
14 is 16 K.M.; zij worden doorstroomd door de
Ajar Benkoelen on de Ajer Lemau die zich bij
Benkoelen en Pondok Klapa in zee storten. Vermelding verdient hier de 1034 M. hooge Boekit
Boengkoek (het Suikerbrood), die door zijn grilligen worm, en hoog boven het omringende heuvelland uitstekende, de aandacht trekt. De Moesi,
die op de W.lijke helling van den Boekit Tjoen.doeng ontspringt, en de onderafd. over een lengte
van ± 50 K.M. in Z.Z.O.richting doorstroomt, is
de voornaamste, hier evenwelnergens bevaarbare,
rivier. Het klimaat is frisch on gezond.
De voornaamste plaatsen zijn: Kepahiang
(zie aldaar), Pasar Tjoeroep, 635 M. boven zee,
en Padang-Oelak Tanding, op 254 M. boven zee.
De rijstcultuur op natte velden (sawahs) on.dergaat voortdurend uitbreiding; de koffie-

cultuur door de bevolking wordt voornamelijk
gedreven in de Sindangstreken, van waar het
product via Moeara Bliti en Palembang wordt
uitgevoerd. Zie verder BENKOELEN.
De bevolking bestaat uit drie geheel verschillende groepen, n.l. Redjangers, Sindangers en SZSrawaiers, do laatsten zeer in de mindorheid. Op
ultimo 1912 bedroeg de sterkte der bevolking
ruim 32 000 inwoners, alzoo 12.9 per K. M. 2 , tegen
+ 8 per K.M. 2 voor de geheele residentie Benkoele ; de bevolkingsaanwas is zeer goring, hetgeen
vooral toegeschreven wordt aan ziekten onder
volwassenen en kinderen, onvoldoende voeding,
en minder goede verzorging der vrouw tij dens het
kraambed. De bevolking belijdt den Moh. gods dienst, doch is stark animist, zooals blijkt bij
verschillende gewichtige gebeurtenissen als ziekte, eedsaflegging, oogst, geboorte, huwelijk enz.
Besnijdenis komt vrij zelden voor; ongeveer 90 %
der mannelijke bevolking is niet besneden; bij
vrouwen is zij totaal onbekend. De op palen gebouwde woningen staan rneest in een tiring gebouwd, in het midden waarvan zich hier en daar
een gemeentehuis (balai) en soms een moskee
(masdjid) of bedehuis (langgar) bevindt. Een
wachthuisje (gardoe) is in elke doesoen aanwezig. Op het dorpsplein zijn klapper boomen
geplant.
De Redjangers zijn een veal minder gastvrij en
welwillend slag van m,enschen dan hun Buren, de
Lebongers. Hun teal is het Redjangsch en ook
bij hen is het zoogenaamde rentjongschrift in
gebruik,
G e s c h i e d e n i s. Zie de groote Encyclopaedia van Ned. India.
REDJANGSCH. Dit letterschrift behoort, volgens hetgeen daaromtrent in het art. LETTERSCHRIFT is gezegd, tot do Redjangsch-Lam
pongsche groep van de alphabett en van Indischen
oorsprong, die in den Archipel warden of werden
gebruikt, on is als schrift verwant met het z.g.
Rentjong, he Bataksch en het Lampongsch.
Het Redjangsch bevat vreemde, vooral Maleische
woorden.
REE. Zie KIDANG.

REEDE TOT DRAKESTEIN (Jhr. HENDRIK ADRIAAN VAN). Gob. 1636 te Utrecht,
trad in 1657 als adelborst in dienst der 0. I.
Comp. en word, na een deels loopbaan,
in 1677 tot raad extraordinair van N. I. benoemd. In 1684 benoemden bewinclhebbers van
de 0. I. Comp. hem tot Commissaris-generaal,
met speciale opdracht om de steeds toenemende
malversatien onder de Comp. dienaren op de
overzeesche kantoren uit to roeien; als zoodanig
trad hij buitengewcon hardhandig en zonder
aanzien des persoons op, o. a. in Ben galen en op
Ceylon.
In 1699, onderweg van Ceylon naar Suratte,
kwam hij te overlijden; niet zonder vermoeden
dat hij vergiftigd was door Comp. dienaren,
die reden hadden zijn komst to vreezen. Van
Reede had minder verdienste als koloniaal
staatsman dan als botanicus. Zijn Hortus Malabaricus, waarvan in 1678 het eerste deal verscheen, word onder den titel „Ma labaarse
Kruydhof" in he Hollandsch overgezet en is een
standaardwerk gebleven voor de flora van
Ilindost an.
REES (OTTO VAN). Geb. to Culemborg in
1823, trad in 1837 ale klerk bij de algemeene
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seoretarie in 's lands dienst en werd in 1850
tot Referendaris bij dat kabinet benoemd, later
tot adj. secretaris, daarna tot inspeoteur van
finanoien. Na pen kort verlof in India werd hij
aohtereenvolgens resident van Kedoe, van Bagel& en van Soerabaja. In 1864 werd hij lid van
den Raad van Indi8. Den 10en Juni 1872 op verzoek nit 's lands dienst ontslagen, werd hij Sept.
d. a. v. tot lid van de Tweede Kamer gekozen,
doch legde dat mandaat neder na zijn benoeming tot vice-president van den Raad v. Indio'
(30 Aug. 1873), welk ambt hij tot April 1878 vervulde. In Nederland teruggekeerd, werd hij
weder tot lid der Tweede Kamer verkozen (17
Juni 1878), trad 10 Maart 1879 als Min. van
Kol. op, doch legde die betrekking 20 Aug. d.a.v.
weder neder, — werd weder lid der Tweede Kamer (Sept. 1880) en daarna voorzitter dier Kamer
(Sept. 1881), en trad 20 Jan. 1884 als Gouv.-Gen.
op, welk ambt hij 11 April 1884 aanvaardde.
Op zijn verzoek werd hij 19 Juni 1888 ontslagen,
en legde zijn waardigheid 29 Sept. d.a.v. neder;
hij overleed te Arnhem in 1892. Van Rees heeft
als lid van den Raad van Indio een levendig
aandeel genomen in de voorbereiding en uitvoering der hervorming van het Preanger-stelsel;
een belangrijk rapport daarover is, onder den
tjtel Overzigt van d. geschied. der Preang. Regentsehappen, gepubliceerd in Verh. Bat. Gen.
XXXIX, 1880. In het jaar van zijn optreden
als G. G. had de roof van het onder Engelsche
vlag varend schip Nisero door den radja van
Tenom (Atjeh) plaats; voorts verschillende opstanden waaronder vooral te vermelden zijn die
te Tjilegon en de ongeregeldheden op het land
Tjiomas (Buitenzorg). Deze zaak maakte destijds
veel gerucht, ook in Nederland en was de aanleiding, dat Van Rees zijn verzoek tot ontslag indiende. Aan spoor- en tramwegen werd groote
uitbreiding gegeven, te Boeleleng warden de slaven vrij verklaard.
REES (WILLEM ADRIAAN VAN). Geb. te
Arnhem in 1820, trad van de Militaire Akademie
te Breda in Ind. krijgsdienst, welken hij in 1864
met den rang van majoor verliet. In 1870 werd
hij benoemd tot lid der Algemeene Rekenkamer;
hij overleed te 's Gravenhage in 1898.
Van Rees heeft zich vooral onderscheiden door
meerendeels populaire werken uit de krijgsgeschiedenis van Ned.-India in de 19e eeuw. Van
die werken noemen wij : Montrado, Wachia,
Taykong en Amir, 1)3 annexatie der Redjang,
Herinneringen uit de ioopbaan van een Indisch
officier, De Bandjermasinsche krijg, De pioniers
der beschaving in Ned.-India, Toontje Poland,
en Vermeulen Krieger.
REES - GEBERGTE (VAN). Deze naam is bij
de eerste opvaart der Mamberamo (Noord
Nieuw-Guinea) in 1884 aan het heuvel- en lage
bergland gegeven, dat zich bevindt ter weerszijden van den benedenloop van deze rivier.
De ruggen zijn niet hooger dan 500 a 600 M.;
de hoogste waargenomen top is 1690 M. Het
geheele bergland is met zwaar oerbosch bedekt.
Niet - officieele
REGEERINGSREGLEMENT.
naam van het staatsstuk, waarin de hoofdlijnen
van het staatsrecht en een aantal punten van
het ad ministratiefrecht van Ned.-India worden
aangegeven. De naam „reglement op het beleid
van de regering" is het eerst toegepast op het
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desbetreffende staatsstuk van 1806 (Schimmelpenninck), en later overgegaan op dat van 1815 (Kon.
besluit), gevolgd door die van 1818 (besluit van
Oommissarissen-generaal), 1827 (besluit van
Comm.-Gen. Dif Bus), 1830 (Kon. besluit), 1836
(Kon. besluit onder het ministerschap van Van den
Bosch) en 1854 (wet, gecontrasigneerd door Pahud). Dit laatste reglement werkt sinds 1 Mei
1855 en geldt, hoewel meermalen gewzigd, nog
steeds. Men vindt de zeven regeeringsreglementen
van 1806 tot 1854 in Grashuis, De Reg.-Regleraenten bene yens het charter van Nederburgh,
1893, die van 1818 tot 1854 in het Ind. Stb., dat
van 1854 en zijn wijzigingen bovendien in het
Ned. Stb.

REGENT. Naam voor inlandsche hoofden; in
de dagen der Compagnie van veel ruimer gebruik dan thans. Vandaar dat men in het gewest Amboina en Onderhoorigheden (Boeroe.
Kei-eilanden, enz.), op Zuid-Celebes en langen tijd op Padang en Indrapoera den naam
regent ontmoette voor personen, die wij thans
als districtshoofden, onderdistrictshoofden of
wijkhoofden beschouwen; op Ambon zelf en de
drie Oeliasers is regent zelfs de naam van het
dorpshoofd (het regentschapsgerecht aldaar is
dus een dorpsgerecht). Daarentegen is op Java
en Madoera, en sinds 1917 in de voorraalige
rijken Bangli en Gianjar op Bali, regent de naam
voor een hooggeplaatst en aristocratischinlandsch
hoofd. Zie BESTUUR, pag. 62.
REGIE. Zie OPIUM.
REIGER. De reigers, fam. Ardeidae, zijn nauw
verwant aan de ooievaars en ibissen; zij hebben
naar verhouding kortere pooten, maar langere
teenen en de nagel der middenteen is steeds kamvormig getand aan de binnenzijde. Zij zijn door
hun levenswijze 1 aan de nabijheid van water gebonden en leven meestal in groote gezelsohappen bijeen. Ongeveer een 30-tal soorten komen
in den Oostindischen Archipel voor. De namen
bangau (MAL.) en ban go (.3 - Av.) worden voor
reigers en ooievaars gebruikt.
REINWARDT (CASPAR GEORG CARL). Geb
in 1773 to Liittringhausen (Pruisen), werd in
1801 benoemd tot hoogleeraar in de natuurlijke
geschiedenis aan de hoogeschool to Harderwijk.
In 1808 werd Reinwardt door Koning Lodewijk
Napoleon benoemd tot directeur van een aan to
leggen plantentuin. verbonden met diergaarde en
kabinet voor nat. historie, die eerst Soestdijk,
ater te Haarlem en te Amsterdam zou worden
opgericht. In 1810 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de chemie en pharmacie en gewoon hoogleeraar in de plantkunde
aan het Amsterdamsche Athenaeum. Bij het
herstel van het Ned. gezag over Ned. -India
werd Reinwardt uitgekozen om commissarissengeneraal bij te staan in zaken van wetenschappelijken aard en ten aanzien van landbouw en
onderwijs, en benoemd tot directeur over de
zaken van den landbouw, kunsten en wetenschappen op het eiland Java en Ond. In 1816
kwam hij in Indio; gedurende den tijd van zijn
verblijf aldaar maakte hij zich zeer verdienstelijk door de organisatie van het onderwijs en
den genees- en heelkundigen dienst. Ook voor de
bevordering van den landbouw was hij ijverig
werkzaam; de oprichting van den botanischen
tuin to Buitenzorg was grootendeels zijn werk.
Tijdens zijn verblijf in India maakte hij tal van
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reizen, eerst over Java, in 1821-22 in de
Molukken. Benoemd tot hoogleeraar in de
chemie, botanie, geologie en mineralogie aan de
hoogeschool te Leiden, keerde hij in 1822 naar
het vaderland terug. In 1844 ward zijn onderwijs tot de botanie beperkt; in 1845 nam hij zijn
eervol emeritaat. Hij overleed in 1854 to
Leiden.
Reinwardt heeft verscheidene bijdragen tot
de kennis van Indio gepubliceerd, meestal in de
Verh. van de Eerste klasse van het Kon. Instituut en van de Academia Caesareo-Leopoldina
to Bonn. Groote verdiensten verwierf hij zich in
Indi8 door het bijeenbrengen van wetenschappelijke verzamelingen, die door hem naar het
moederland gezonden werden.
REISGELEGENHEDEN. Zie het ook uit historisch oogpunt belangrijke art. in de groote Encycl. van Ned. India, voorts, in deze beknopte
Encycl. de artt. PA KETVAART-MAATSCHAPPIJ (KONINKLIJKE), SPOOR- EN TRAMWEGEN, en VAARTUIGEN. Wij nemen hier
slechts het volg&nde op:
Vergunning tot reizen in den
Arehipe 1. Europeanen en met dezen gelijkgestelden en, in bizondere omstandigheden, ook
Oostersehe Vreemdelingen, kunnen voor een
bepaalden tijd vergunning bekomen tot reizen,
hetzij in geheel Ned.-Indie,hetzij in een of weer
bepaald aangeduide gedeelten daarvan. In vernand met Ind. Stb. 1902 no. 100 is een special°
vergunning tot reizen op Java en Madoera voor
Europeanen en met dezen gelijkgestelde personen
niet meer noodig, terwijl voor Vreemde Oosterlingen een zoodanige vergunning in verband
met de nieuwe bepalingen op het verkeer voor
met Inlanders gelijkgestelden hare waarde
grootendeels heeft verloren. De vergunning tot
reizen in een enkel gewest der Buitenbezittingen
moeten Europeanen en met dezen gelijkgestelden vragen aan het hoofdvangewestelijkbestuur;
die tot reizen in verschillende gewesten of in geheel Ned.-India aan den Directeur van Justitie.
Oostersche Vreemdelingen moeten de vergunning steeds aan den G. G. vragen.
Van de reisgidsen voor India zijn to noemen
Baedeker. Indien, Handbuch fiir Reisende (Leipzig 1914), waarin behalve Britsch-India enz. ook
Java behandeld is; Dr. A. H. Pareau, Bali en
Lombok, reisgids voor toeristen (Amsterdam,
J. H. de Bussy 1913); Guide to the Preanger
Regencies (Ver. toeristen Verkeer Batavia 1910),
Guide book for Batavia and the Vicinity (dezelfde); Guide through Netherlands India (Kon.
Paketv. Mij. Amsterdam, J. H. de Bussy 1911);
An official guide to Eastern Asia, Vol. V EastIndies, published by the Imperial Government
Railways of Japan (1917).
Hoewel geen bepaalde reisgids kan nog gewezen worden op: „Indio in beeld" door den
A. N. W. B. Toeristenbond voor Nederland in
1911 uitgegeven.
Het gebrek aan goede reis- on logeer-gelegenheden, dat in vele streken van den Archipel
bestaat, wordt dikwijls vergoed door de niet
ten onrechte spreekwoordelijk geworden Indische gastvrijheid en hulpvaardigheid.
REKENKAMER (ALGEMEENE). Het opper•
toezicht op het beheer en de verantwoording van
alle landsgelden on goederer) is in Indic opgedragen aan een college, Algemeene Rekenkamer

in Ned.-India genaamd bestaande uit een voorzitter en 6 laden, bijgestaan door een secretaris
on een uitgebreid personeel van hoofd- on andere
arabtenaren. Dat oppertoezicht wordt door haar
uitgeoefend overeenkorastig de bepalingen der
Comptabiliteitswet (Ned. Stb. 1917 no. 275, nader gew. bij de wetten in Ned. Stb. 1917 nos. 634
en 702) on met inachtnerning van de bepalingen
barer instructie, vastgesteld bij Ind. Stb. 1898
no. 164; het strekt zich uit zoowel over de ordonnateurs als over de cornptabelen in India en
neernt daarbij de begrooting tot richtsnoer,
waarvan de jaarlijksche rekening, voor zoover
het beheer inIndie betreft,door haar wordt onderzocht.
Voorzitter on laden, die Nederlander moeten
zijn on den vollen ouderdom van 30 jaren bereikt
moeten hebben, worden door de Koningin benomad en ontslagen (de secretaris door den Gouv.
Gen.); behalve bij het bereiken van den 65 jarigen leeftijd — voor welk geval ontslag imperatief is voorgeschreven — en ontslag op
eigen verzoek kunnen zij slechts in bepaalde
gevallen, in artt. 53 en 54 Compt.wet genoemd,
uit hun ambt worden ontzet of ontslagen.
De Kamer is in 2 tafels verdeeld; de verdeeling
der werkzaarnheden. over die afdeelingen is geregeld in art. 18 der Instructie.
Bij het decentralisatiebesluit (Ind. Stb. 1905
no. 137) is aan de Algemeene Rekenkaraer het
onderzoek opgedragen van de door de locale
raden voorloopig vastgestelde begrootingsrekeningen van gewesten of gedeelten van gewesten
met eigen geldrniddelen. Zij brengt van haar
bevinding verslag uit aan den Gouv.-Gen., die
het slot van rekening vaststelt.
In overweging is nog het denkbeeld om aan
de Kamer het toezicht op to dragon over het
beheer der landschapskassen.
De controls op het beheer en de verantwoording der Indische geldmiddelen, voor zooverre
die in Nederland worden gevoerd, berust bij de
Algemeene Rekenkamer aldaar en geschiedtovereenkomstig de voorschriften der genoerade
Oorapt.wet en voorts naar de bestaande of n.ader
vast te stellen bepalingen voor de con.trole der
Staatsontvangsten en -uitgaven.
REMBANG. Landbeschrijving. Residentie van Midden-Java, ten N. door de Javazee, ten O. door Soerabaja, ten Z. door Kediri
en Madioen en ten W. door Semarang begrensd.
De oppervlakte van de residentie Rerabang
bedraagt 1436 K.M. 2. Zij had op het eind van
1905 een bevolking van bijna 1/ millioen zielen,
waaronder ruim 1000 Europeanen, ± 18 000 Chineezen on ruim 600 Arabieren. Volgens een globale
telling zou het zielental ult. 1917 bedragen
hebben ruim 1.618.000 Inl. bijna 2000 Europ.
en ruim 20.000 Vr. Oosterl.
De G. Pandan (897 M.) en de G. Lasem
(807 M.) ten Z. van Oedjoeng Loran, bestaan
uit oud-tertiaire eruptief-gesteenten, aan de
oppervlakte tot een bruins klei verweerd.
Overigens is de bodem van Rembang geheel van
sedimentairen aard; hij bestaat in het N. uit een
uitgestrekt kalkterrein on in het Z. uit eon brec1) Door Daendels ward voor het eerst een&
„generale Rekenkamer van India" le gesteld
en wel bij besluit van 19 Dec. 1808.
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cie- en mergelterrein, tusschen welke de breede
Solo-vlakte gelegen is.
De rivieren van Rtirabang behooren alle tot
het gebied van de Noordkust. De Solo-rivier of
Bangawan die ten N. van Ngawi op de grens
met Madioen den reeds vermelden ZuideNken
heuveirug doorbreekt, verdeelt het vrij regelmatige parallelogram, waaruit de residentie
Rombang bestaat, in een grooter Noordwestelijk
en een kleiner Zuidoostelijk deel. Hare voornaamste zijrivieren zijn : de Randoeblatoeng, de
GOnong, de Gandoeng, de Tidoe en de Patjal. De
kali Loesi, mode een belangrijke rivier, ontspringt
ten Z.0. van Blora en stroomt in Zuidwestelijke
richting naar de Semarangsche grens, in welk gewest zij in de kali &rang valt. Naar het N. stroomen : de rivier van Lasem en de Randoegoenting,
grensrivier met Japara.
Nabij de grens met Semarang ligt, op kwartairen bodem, de uitgestrekte slijkbron Kesanga,
welke een geheel kale oppervlakte van 100 M.
lengte en 800 M. breedte beslaat, waarop een
menigte slijkhoopjes verspreid liggen, waarvan
enkele nu en dan slijk en zout water uitwerpen.
In de nabijheid van Toeban vindt men, vlak aan
zee, eene, en nabij de kust talrijke andere zoetwaterbronnen.
De petroleum-industrie is voor dit gewest van
groot belang geworden; het centrum is de nieuwe
stad Tjepoe, ontstaan uit de gelijknamige desa,
benevens de desa's Ngareng en Panolan. Het is op
weg een groote stad to worden. Behalve een
raffinaderij, zijn daar allerlei etablissementen
verrezen der Dordtsche Petroleummaatschappij
o.a. een groote smeerolie-, kaarsen-, was- en
blikkenfabriek. Men vindt er ook een centrals
houtstapelplaats.
In de Zuidelijke heuvelreeks wordt zachte
zandsteen gevonden, die tot behakten bouwsteen
en tegels (de bekende Ngawische tegels) wordt
verwerkt ; verder harde zandsteen, gebezigd voor
sluizen en damraen; eindelijk harde kalksteen,
waarvan kalk wordt gebrand en zachte kalksteen, die, onder den naam van watoe koeraboeng, de grondstof levert voor leksteenen,
grafpaaltjes en lijstwerk. Deze zachte kalksteen
wordt, aan de lucht blootgesteld, zeer hard.
Uit de holen van het Zuidelijke kalkgebergte,
die bewoond worden door ontelbare vledermuizen, wordt salpeter verkregen.
De kwartaire gronden in doze residentie zijn
vergelijkenderwijs het beste bevolkt en bebouwd;
over het algemeen echter is Itembang tengevolge
van gebrek aan bevloeiingswater en wegens den
kalkachtigen, voor den landbouw minder geschikten bodem, het minst vruchtbare gewest van Java.
Aan teelt van zoetwatervisch in vijvers of
sawahs wordt niet gedaan ; daarentegen is de
zeevisscherij er van beteekenis. De veestapel
bestaat uit 384.000 stuks hoornvee (runderen
on buffels), terwijl er 16000 paarden zijn.
De tabakscultuur voor de Europeesche markt
in de afdeeling Bodjonegoro, reeds voor 1854 van
veel beteekenis in dit gewest, is na eon tijdperk
van grooten bloei, allengs achteruitgegaan; in
1882 is de laatste Europeesche tabaksonderneming to Malo, district Ngoempak, afd. Bodjonegoro, opgeheven ; voor de inlandsche bevolking
in genoemde afdeeling is de tabakscultuur echter
een ware volkscultuur en een rijke bron van
inkomsten.
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Het meest waardevolle product van Rgmbang
is het djatihout, voor de cultuur waarvan de lage
kalkgebergten bijzonder geschikt zijn. Al sedert
eouwen wordt het djatihout (zie op het woord
DJATI) voor den bouw van huizen, bruggen on
schepen gebruikt. Van de 28 boschdistricten,
waarin Java en Madoera is verdeeld, behooren
er 9 tot Rembang. De djatibosschen beslaan
in RiSmbang eene oppervlakte van ongeveer
384.000 bahoe.
Administratief is het gewest verdeeld in 4 afdeelingen, tevens regentschappen, nl. It6rabang,
Toeban, Bodjonegoro (Bodjan.6gitrii) en Blora met
gelijknamige hoofdplaatsen, 7 controle-afdeelingen en 23 districten; het heeft 1829 desa's.
De controle-afdeelingen zijn : Rembang, Toeban,
Djatirfigh, Padangan, Blora en Panolan. De
standplaatsen zijn gelijknamig. De bevolking bestaat uit Javanen, die in het kleinere Noordelijke
deel van het ge west Cheribonsch- en in het grootere
Zuidelijke deel Solo'sch-Javaansch spreken.
Spoorwegen komen in dit gewest niet voor;
echter zijn er verscheidene stoomtramlijnen,
alle van particuliere m.aatschappijen.
REMBANG. Afdeeling en regentschap der gelijknamige residentie, groot 1032 K.M. 2, uitmakende het Noordwestelijke 1/ 7 gedeelte van het
gewest en begrensd door de afdaelingen Toeban
on Blora, de residentie Semarang en de Java-zee;
zij vormt slechts eene controle-afdeeling; de
standplaats van den controleur is Rembang.
REMBANG. Hoofdplaats van het gelijknamige
gewest, de afdeeling en het regentschap van dien
naam, vlak aan zee gelegen. Het residentiehuis
ligt op nauwelijks 50 M. van het strand, dat drOog
en zandig is. Tengevolge hiervan is de ligging der
plaats gezond to noemen in vergelijking met
andere gewestelijke hoofdplaatsen aan de Noordkust van Java.
De hoofdplaats had op het eind van 1905
ruim 13.000 inwoners,waaronder 170 Europeanen
(tegen 200 in 1846, volgens Bleeker), ruim 2000
Chineezen en een 10 tal Arabienn. De inlandsche
nijverheid ter hoofdplaats brengt voort: geweven
en gebatikte hoofddoeken on saroengs, karoengmatten en gomoeti-touw voor prauwen ; verder
is er uitvoer van trasi, troeboek en kroepoek.
REMOEK DJOENG of REMOEDJOENG (JA.v.).
Zie ORTHOSIPHON.
REMONTE. Bij de alg. order voor het leger 1909
no. 122 zijn vastgesteld „Algemeene voorschriften
betreffende de aanschaffing, enz. der tot het leger
behoorende paarden.", aan welke voorschriften
ale aanhangsel zijn toegevoegd : „Instruction
voor den aankoop, de afkeuring en afmaking
van troepenpaarden". Aan to koopen Australieche paarden mogen niet jonger dan 3 on niet
ouder dan 7 (cavalerie) of 8 jaren (artillerie)
zijn; paarden jonger dan 5 jaren worden in het
remonte -depot opgenomen, aldaar opgekweekt
en geleidelijk aan den ruiter gewend, om daarna
ter verdere africhting aan de cavalerie of de
artillerie to worden overgegeven.
In 1915 werden door het Legerbestuur onderhandelingen aangeknoopt met de op het Idjenplateau gevestigde N.V. Veeteelt Ondernemin g
Djampit teneinde to geraken tot het fokken aldaar van legerpaarden en zoodoende de remonteering zooveel mogelijk onafhankelijk van het
buitenland to maken. Voor dit doel is bij de suppletoire Indische begrooting voor 1917 een bedrag
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van 1 200.000 toegestaan, dat — gedeeltelijk
in werkkapitaal, gedeeltelijk in fokmateriaal —
als renteloos voorschot aan genoemde N.V. is
verstrekt.
REMPANG. Eiland, behoorende tot de afdeeling Tandjoeng Pinang der residentie Riouw
en Onderh. Zie TANDJOENG PINANG.
REMPELAS (JAv.). Zie FICUS AMPELAS.
RENDA, Port., renda ( mAL.), rendit (JAv.),
kant, kantwerk, vooral van goud of zilver, dus
galore. Zie KRAWANGAN.
RENGAT (RINGAT). Plaats aan de Kwantan,
ongeveer 157 K.M. stroomopwaarts aan beide
oevers der rivier gelegen, hoofdpl. van de afd.
Indragiri der res. Riouw en Onderhoorigheden;
vroeger was daar ook de Soetan van Indragiri gevestigd, maar deze heeft thans een fraai paleis op
den rechteroever der Batang Kwantan, ongeveer
een uur boven de hoofdplaats. Rengat, het
centrum van den ihandel in Indragiri, is een
uitgestrekte kampong, langs beide oevers van
de rivier een smalle strook gronds beslaande.
Die oevers vormen langs den geheelen benedenloop der rivier als het ware dijken, waarachter
het terrein aanstonds veel lager wordt, in den
regentijd geheel onder water staat en in den drogen tijd moerassig is.
Er is een levendig handelsverkeer met Singapore, door kleine stoomers met Chineesche supercarga's in geregelde vaart onderhouden. Het
zielental is niet groot, doch gestadig toenemende,
ook door de zich daar vestigende gewezen Javaansche koelies der groote landbouwondernemingen in de buurt.
RENTJONG of RENTJONG. Benaming van het
letterschrift, dat in twang zoowel bij de Midden-Maleische bevolking van de residenties Benkoelen en Palembang als bij de Redjangers en de
Lebongers (gewest Benkoelen). Het is een varieteit van het voorheen ingevoerd Indische schrift
en nauw verwant met het Lampongsche en Bataksche schrift, De letters worden met een puntig voorwerp op de gladde zijde van bamboolatten, hoorn, ivoor, enz. gegrift. Vroeger werd
ook met een soort inkt op boom bast geschreven;
tegenwoordig echter wordt veel van papier en
potloo4 of inkt gebruik gemaakt. Een afbeelding
van de Rentjong-letterteekens vindt men o.a. in
de „Tabel van oud- en nieuw-Indische Alphabetten. Bijdrage tot de palaeographie van Nederlandsch-Indie" door K, F. Holle (Uitgave Bat.
Gem v. K. en W. 1877, 1882, bl. 11, 20, 28, 29);
en in „De talen en letterkunde van MiddonSumatra" door A. L. van Hasselt, die tevens
eenig,e teksten in Re atjongschrift geeft (MiddenSumatra, dl III, 2, p. 7-23).
REO. Hoofdplaats der onderafdeeling Noorden West-Manggarai van de afdeeling Flores, gelegen aan de N.kust. Het ligt in het ressort Reo
van het op Flores gelegen gebied van het landschap Bima.
RESAK (Ault.). Zie SHOREA en VATICA.
RESAM (mAL.). Zie GLEICHENIA.
RESERVE (KOLONIALE). Zie KOLONIALE
RESERVE.

RESIDENT. Zie BESTUUR.
RETAIL Landschap, to voren onderdeel van
het voormalige Sultanaat Lingga-Riouw, thans
eon district der afdeeling Indragiri. Het landschap omvat het stroomgebied van de Retehrivier en het benedengedeelte van dat van hare

voornaamste bronrivier de Gangsal. Ten Zuiden
grenst het landschap aan de residentie Djambi.
De bodem van het landschap bestaat geheel uit
alluvium, is voor verreweg het grootste gedeelte
zeer moerassig en geheel met woud bedekt. In
het W. en Z.W. is het terrein hooger on rijzen
de zandsteenheuvels geleidelijk tot eon hoogte
van 100 M. De ondergrond is daar meerendeels
zware klei.
De bevolking houdt zich bezig met ladangbouw, voornamelijk van pisang, rijst en aardvruchten, die in den vruchtbaren bodem welig
groeien. De klappercultuur is toenemende. Hier
en daar komen vele doerianboomen voor; andere
vruchten zijn schaarsch. Ook het inzaraelen van
boschproducten is een belangrijk middel van
bestaan.

REUVENS (Mr. CASPAR JACOB CHRISTIAAN), geb. 1793 to 's-Gravenhage, overl. 1835
to Rotterdam, was van 1818 tot zijn dood hoogleeraar in de archaeologie to Leiden, tevens
Directeur van 's Rijks Mus. v. Oudh. ; grondlogger der moderne archaeologie in Nederland.
Voor Indie is zijn optreden van belang geweest,
doordat hij uit de door Reinwardt overgezonden
Jay. oudheden een Ind. afd. aan zijn Museum
vormde ; zijn „Verhandeling o ver drie groote stee nen beelden, in den jare 1819 uit Java naar de
Nederl. overgezonden" is to beschouwen als de
eerste wetenschappelijke behandeling van een
on derwerp uit de Hindoe-Jay. kunstgeschiedenis.
REYNST (GERARD). Geb. to Amsterdam,
van de oprichting der Comp. of een harer bewindhebberen. Den 20en Febr. 1613 werd hij tot
Gouv.-Gen. benoera,d; in 1614 kwam hij to Bantam aan, waar hij 6 Nov. van dat jaar het
bestuur aanvaardde. Hij hield zich den meesten
tijd in de Molukken op, keerde in 1615 naar
Java terug en overleed 1615 in het fort
Jakatra.
REYNST (Jhr. JOAN CORNELIS). Geb. op
den huize Larenstein bij Arnhem in 1798, bekleedde tal van hooge betrekkingen in Indio on
werd in 1836 tot lid in den Raad van Indie benoeind ; van verlof in Nederland teruggekeerd
trad hij in Jan. 1841 weder als lid van den
Raad van Indio op, werd 11 Oct. 1842 vicepresident van dat Hooge college on als zoodanig,
na den dood van Merkus, tot 30 Sept. 1845 belast
met de waarneraing van het ambt van Gouv.Gen. Hij overleed in 1871 to 's Gravenhage.
RHABARBER. Zie RHEUM.

RHEINISCHE MISSIONSGESELLSCHAFT.
Tussehen 1799 en 1828 zijn in de Rijnprovincie
verschillende grootere en kleinere vereenigingen
ontstaan, die de Zending trachtten to dienen.
In laatstgenoemd jaar hebben doze zich vereenigd tot de Rheinische Missionsgesellschaft, gevestigd to Barmen. In Ned.-Indie arbeidt het
Genootschap in de Z. on 0.-afdeeling van Borneo, in de residentie Tapanoeli en op de eilanden
Nias, Mentawei-eilanden, on kriggano. Zie verder ZENDING (Protestantsche).
RHEUM. Plantengeslacht der Polygonaceeen
met vele soorten in de gematigde streken. Op
Java kweekt men hier on daar verschillende
vormen, welker bladsteelen men als rhabarber
gebruikt. Van in China gekweekte soorten
wordt de wortel geimporteerd on door de medicijnverkoopers als laxans verkocht onder den naam
Kelambak (MAL.), Kalembak, Krembah (JAv.).
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RHINACANTHUS COMMUNIS

Nees. Fam.
Daoen boeroeng (MAL. AMB.),
Een
T6reba of Treba djapan (BATAV.
1-2 M. hooge heester, die in heggen gekweekt
wordt. De wortel is een bekend en uitstekend
geneesmiddel tegen ringworm, naar het schijnt
ook tegen cascado en andere huidziekten. • De
geneeskrachtige working schijnt te berusten op
de aanwezigheid van een harsachtige stof, rhinacanthine, in de bast van de wortels.
RHINOCEROS. Zie NEUSHOORN.
RHIZOPHORA CONJUGATA L. Fam. .Rhizophoraceae. Bakau akit, Bakau minjak, B.
poetih (MAL.), Tandjang MAD.), Bangko
(MAK.). Lage boom, typisch bestanddeel van
de mangrove (zie aldaar), binnen het bereik
van eb en vloed. De stam rust op steltwortels,
de zaden kiemen aan den boom, en hangen
met een deel van den kiem buiten de vrucht.
Het hout is een goed brandhout. De bast wordt
ingezameld en als bakaubast in den handel gebracht. Hij dient als looimiddel.
RHIZOPHORA MUCRONATA Lam. Bakau
hitam, B. korap, B. merah (MAL.), Tandjang,
(JAV.). Boom, veel gelijkend op de vorige,
maar met grootere bladeren en vruchten en
hooger van stam, in groeiplaats gelijk aan de
vorige. Het hout is goed brandhout. Ook de
bast van deze soort is een looimiddel en schijnt
zelfs een hooger looistofgehalte te hebben dan
die van de vorige soort.
RICINUS COMMUNIS L. fam. Euphorbiaceae,
Djarak (MAL. JAV. SOEND. en verschill. andere
talen) boomheester, de wonderboorn; uit de zaden
wordt de bekende dikvloeibare vette olie ( wonderolie of castorolie) bereid door ze te ontbolsteren. fijn te stampen, met water uit te persen en
te koken.
RIDDERORDEN. Zie ONDERSCHEIDINGEN en ONDERSCHEIDINGSTEEKENS.
RIE (of RIJE). De 'nit!) Rio of Roka-vulkaan
verheft zich tot + 2245 M. met spitsen top op
de hoogvlakte van Ngada in Midden Flores.
Wichmann (Tijdschr. Aardr. Gen. 1891. 235)
noemt den berg Omboen. Hij behoort tot de nog
werkzame vulkanen en heeft een regelmatigen,
vrij diepen krater, met steile wanden. Beschrijvingen geeft Pannekoek van Rheden in Jaarboek
Mijnwezen 1910 en 1911 (Verhandelingen); zie
ook Rouffaer in Tijdschr. Aardr. Gen. 1910,
788 en 1233 met foto.
RIEBEECK (Mr. ABRAHAM VAN). Geb. in
1653 aan de Kaap de Goede Hoop als zoon van
J. van Riebeeck, stichter diet kolonie, werd in
1708 tot Gouv.-Gen. benoemd en bekleedde de
landvoogdij tot zijn dood, 17 Nov. 1713. 'lindens
zijn bestuur werderi de tinmijnen op Banka ontdckt, de betrekkingen met Bandjermasin hernieuwd en werd een contract met Djohorgesloten.
RIEDEL (JOHANN GERARD FRIEDRICH).
Geb. in 1832 te Tondano, Minahasa, trad, na zijn
opvoeding in Europa te hebben voltooid, in 1853
als ambtenaar in Ned.-Ind. dienst, werd in 1864
assistant-resident van Gorontalo; hij wist veel bij
te brengen tot de welvaart van dit landschap,
door de aandacht van den handel op de in die
streken aanwezige boschproducten, rotan en gom
copal, te vestigen. Gorontalo werd order zijn bestuur het handels-emporium beoosten Makasser.
Naar Billiton als assistent-resident overgeplaatst,
werd door hem een reorganisatie van het in-

Acanthaceae.

457

landsch bestuur voorgesteld, welke de Indische
regeering goedkeurde. Bevorderd tot resident
van Timor en Onderhoorigheden, maakte hij een
rein door de binnenlanden van het eiland Timor
tot op eenige Palen afstands van de grens van de
Portugeesche bezitting, om to trachten de woeste
on koppensnellende bevolking bekend te waken
met de bedoelingen van de Indische Regeering en
haar gezag to handhaven; het door hem inge.
diende voorstel tot reorganisatie van het Europeesch bestuur werd door het Gouvernement
goedgekeurd. In 1880 als resident naar Ambon
overgeplaatst, diende hij tevens een voorstel in
tot reorganisatie van het Europeesch bestuur,
dat eveneens werd aangenomen. In 1911 overleed hij te Batavia.
Behalve het werk, getiteld
sluik- on kroesharige rassen tusschen Sel3bes en Papua", naar
aanleiding waarvan de hoogeschool te Leipzig
Riedel den doctorstitel verleende, schreef hij tal
van artikelen over taal-, land- en volkenkunde in
Nederlandsche en buitenlandsche tijdschriften.
RIEMSDIJK (JEREMIAS VAN). Geb. to
Utrecht in 1712, trad als sergeant in dienst der
Comp., werd 1736 onderkoopman, doorliep verschillende rangen, tot hij in 1775 tot Gouv.-Gen.
werd gekozen; kort nadat hij door het opperbestuur in die betrekking bevestigd was, overleed
hij to Batavia 3 Oct. 1777.
RIGAH. (Rigas) Een landschap van de onderafdeeling Tjalang, afdeeling Westkust van Atjoh,
met 239 geregistreerde mannen. Het heeft een
baai: Lhoc- Rigaih, die ook in den kwaden
moesson vrij veilig is Het was in deze baai, dat
Teukoe Oema in 1886 de Hok Canton afliep.
RIGASBAAI. Zie vorig art.
RINDJA. Eiland tusschen Komodo (zie aldaar) en den vasten wal van Manggarai (Flores)
en daarvan gescheiden door Straat Molo. Het
wordt door den Sultan van Bima gebezigd als
weidegrond voor zijn veestapel. Administratief
behoort het eiland tot de onderafd. Noord- on
West-Manggarai, afd. Flores der res. Timor en
Onderh. ; het heeft een oppervlakte van 249 K.M. 2 .
RINDJANI. Deze nog werkzame vulkaan op
het eiland Lombok is ongeveer 3800 M. hoog en
behoort dus tot de hoogste bergen van den Archipel. Hij bezit een groote, oude, ongevecr elliptische caldeira met naar O.—W. 9 K.M.,
naar N.—Z. 6.6 K.M. doorsnede. Heel in de
diepte ligt een sikkelvormig meer, Segara-Anak,
welks waterspiegel ongeveer op 1975 M. b.z. ligt
en dat aan bijna alle zijden door uiterst steile
wanden wordt ingesloten. Aan de concave zijde
van den sikkel verheft zich het werkzame eruptiepunt, de Baroe, 400 M. boven het meer. De
uitvloeiing van dit laatste is aan de N.zijde.
Erupties zijn bekend van 1884 en 1901. De eerste
Europeaan, die den eigenlijken top besteeg, was
Mr. S. J. L. M. van Schaik in 1908 (Tijdschr.
Aardr. Gen. 1910, 307).
RINGGELD. In het landschap Koerintji (zie
aldaar), Sumatra, waren tot voor een tiental jaren algemeen en zijn thans nog sporadisch gegoten messingen ringen als pasmunt in omloop.
Deze ringen van ruw maaksel, volgens een a tiro
perdue systeem vervaardigd, kwamen voor in
drie verschillende soorten, waaraan door verschillende onderzoekers de meest uiteenloopende
waarde wordt toegekend. Ook omtrent degenen,
die het recht hadden deze munten te vervaardi-
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gen, is men niet eenstemmig. (Zie Fischer, in Int.
Arch. fiir Ethn. XXI, p. 99 en de daar aangehaalde bronnen.)
RINGGIT. Ruine van een vulkaan op Java
(residentie Besoeki), die door erosie een allerzonderlingsten vorm heeft gekregen, een steile
graat of hanekam, met vijf spitse toppen, waarvan de hoogste den naam Ringgit draagt en
1250 M. hoog is. De Ringgit is een der weinige
vulkaanbergen van Java, die uit leucietgesteenten bestaan.
RINGWORMEN, Zie de groote Eucycl. van
Ned. Indio.
RIOUW, RIAU, RIJAU, RHIO en RIO. Zoo
noemt men de hoofdplaats van de residentie
Riouw en onderhoorigheden, sedert 23 September 1828 tot vrijhaven verklaard; de plaats heet
eigenlijk 'T a n d j o e n g Pinang (zie aldaar). Volgens inlandsche opvatting wordt onder
„Riouw" begrepen het complex der BintanBatam- en Karimoen eilandengroepen (die onder
het direct bestuur van den onderkoning stonden)
in tegenstelling met „Lingga", het engere gebied
van den Sultan. Doze indeeling klopt volkoraen
met de aardrijkskundige begrippen „Riouwarchipel" en „Lingga-archipel".
RIOUW (STRAAT) langs de Z.W.kust van
Bintan, het groote N. 0.1ijke eiland van den
Riouw-archipel, is de hoofdweg van de Oosten Zuid naar Singapoera.
RIOUW- EN LINGGA - ARCHIPEL. Dus heeten
de eilandengroepen gelegen tusschen Straat Singapoera en 1° Z.B., die deel uitmaken van de
residentie Riouw en Onderhoorigheden. Zie aldaar.
RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN. L a n dbeschr ij v i n g. Deze residentie omvat verschillende, wijd uiteengelegen, geographisch niet
bijeen behoorende gedeelten, tusschen 4° 50'
N.B., de Noordelijkste punt van P. Sekatoeng,
een der Noord-Natoena-eilanden, 1° 17' Z.B., de
Zuidpunt van P. Djoe, Joe of Round-island, het
Zuidelijkste van de Pekadjang of Zeven-eilanden, 109° 20' O.L., Oostpunt van P. Sempadi der
Serasan- of Zeeroovers-eilanden (ten Noorden
van Sambas, Borneo) en 101° 12' O.L. in het binnenland van Sumatra, op de grens van de Koeantan-landen met de residentie Sumatra's Westkust.
De uiterste grenspunten liggen + 840 en 900
K.M. van elkander verwijderd, maar de landoppervlakte van het gewest is zeer klein in verhouding tot die groote afstanden en bedraagt naar
globale berekening niet weer dan 42.420 K.M. 2
Vanhetgbid,wrovzcesntiustrekt wordt slechts 10% door land en 90% door
zee ingenomen.
De residentie omvat 1°. een gedeelte van het
vasteland van Sumatra tusschen Tandjoeng Oengka, aan de monding der Kampar-rivier en Tandjoeng Laboe Toengkal, aan den mond der Toengkalrivier, 2°. een aantal van weer dan duizend
eilanden, grootere en kleinere, gelegen in het
Zuidelijk gedeelte der Chineesche Zee tusschen
Straat Singapore, Sumatra, Banka en Borneo.
Het eerste gedeelte bestaat over een groote
uitgestrektheid uit het moerassig alluviaalland,
met kustwoud be dekt. (Zie verder: KATtMAN,
INDRAGIRI, KWANTAN, RRNGAT en
RtTH.
Het tweede gedeelte, de eilandenwereld, waarvan de Maleier zegt „banjaknja, segantang lada",

zoovele als er peperkorrels gaan in een gantang
(ruim 8112 liter), vormt verscheidene groepen, te
zamen tot twee hoofdgroepen te brengen : die van
den Riouw- en Lingga-archipel en die der Poelau-Toedjoeh. Zie voor de eerste BATAM, KARIMOEN, LINGGA en TANDJOENG PINANG) voor de tweede : POELAU TOEDJOEH.
De honderden eilanden, die den Riouw- en
Lingga-archipel uitmaken, behooren voor verrewog het grootste gedeelte tot de zeer kleine, om
eenige grootere gegroepeerd. Ze zijn dientengevolge in eenige groepen te onderseheiden, die
naar de hoofdeilanden zijn to noemen: 1°. de
Karimoen-groep, 2°. de Batara-groep, 3°. de Bintan-groep, 4°. de Lingga-groep en 5°. de Singkepgroep. (Zie op de verschillende namen).
Terwijl de kleinste eilanden rotsige klippen ,
zandplaten of koraalvormingen zijn, hoogstens
een hectare in oppervlak, omvatten de drie grootste, Bintan, Lingga en Singk(‘p rasp. ongeveer
1075, 825 en 827 K.M. 2 Denkt men zich de Jongste vormingen, de aanslibbingen door zee- on
hemelwater en de seheppingen der koraaldieren
(zie KORAALRIFFEN) weg, dan vertoont zich
de kern van den archipel, een rotsig berg- en
heuvelland, dat in den Piek van Lingga of Gee.
noeng Dai (1206 M.) de grootste hoogte bereikt.
Die berg- en heuvehilanden vormden eons een
deel van het bergland van Malaka.
K 1 i m a a t. De Riouw-Lingga archipel heeft
over het geheel een aangenaam klimaat, daar de
groote hitte wordt afgekoeld door sterke zeestrooraingen en veelvuldige regenbuien. 's Nachts
valt veelal zware dauw waar to nemen. Vroeger
ward het gewest steeds als gezond beschreven,
maar moge dat al zoo geweest zijn, thans is het
niet moor het geval. De bij eb droogvallende modder- en koraalstranden, die voortdurend in uitgestrektheid toenemen, zijn onder andere oorzaak
van veel malaria, waarvan een hoog sterftecijfer
het gevolg is en die meermalen de overgebleven
bevolking genoopt heeft eon eiland geheel to verlaten. Meerdere eilanden zijn als zoodanig berucht. Zie verder beneden onder Be v o lkin g,
gezondheidstoestand. De meest voorkomende temperaturen liggen tusschen 74° en 84°; de lagere en
hoogere zijn minder veelvuldig. Dikwijls heeft
men dagen achtereen droog weder, maar het aantal regendagen is talrijker dan dat der droge.
Faun a. In het gedeelte van het gewest,
dat op den vasten wal van Sumatra gelegen is,
komt de fauna met die van de kustlanden van
het Oostelijk gedeelte van dat eiland overeen.
Het dierenrijk van de eilandenwereld is nog slechts
zeer onvoldoende onderzocht. Groote zoogdieren
zijn niet velerlei en verscheurende dieren komen
niet voor; wel zijn er tijgers ophet eiland Singapore,
dat geographisch tot den Riouw-Lingga archipel
behoort. Onze kennis van de ichthyologische fauna
van den Riouw-Lingga archipel is hoofdzakelijk to
danken aan den verdienstelijken Dr. P. Bleaker,
die de visschen in het Natuurkundig Tijdsch. voor
N.-I. en in de Verhandelingen van het Bat. Gen.
v. K. on W. beschreef.
F 1 o r a. Waar Diet door menschenhand verandering in den toestand is gebracht, vertoont
daze eilandenwereld een vegetatie, die zoowel om
Naar eigenaardig voorkomen, verband houdende
met het wordingsproces van den bodem, als om
den overvloed van kostbare houtsoorten een
grondiger onderzoek waard is, dan Naar tot nog
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toe ten deel viel. Maar de overvloed van edel hout
van reusachtige afmeting, die nog geen eeuw geleden elk der eilanden tot een schatkamer maakte, is gevallen, voor verreweg het grootste gedeelte onder de big van de arbeiders op de Chineesche gambirplantages en in vlammen opgegaan onder de pannen, waarin de millioenen pikoels gambir z ij n gekookt, die in de vorige eeuw
naar Singapore werden uitgevoerd.
Toch ontbreken de oerwouden nog niet geheel
en zijn zelfs sommige kleinere eilanden daarmede
nog geheel bedekt; beloekar, jong bosch, heeft
echter de overhand. De kustflora komt in groote
trekken met die van de andere eilanden van den
Archipel overeen. Het binnenland is tamelijk rijk
aan houtsoorten en ook de Kamferboom komt er
voor. Aan de kusten groeien in het zeewater verschillende wicren, waaruit de bevolking agar-agar
bereidt (zie verder onder VEGETATIE).
Be v o 1 k i n g. De bevolking van den
Riouwschen archipel bestaat hoofdzakelijk uit
Inlanders en Chineezen, terwijl Europeanen en
Vreemde Oosterlingen andere dan Chineezen
— er verre in de rainderheid zijn.
De sterkte der geheele bevolking van Riouw
en Onderhoorigheden bedroeg volgens opgave
van het gewestelijk bestuur in het laatst van
1915 (in eenigszins afgeronde cijfers):
Europeanen en daarmede gelijkgestelden
230
Inlanders
109000
Chineezen
17000
(w. o. ruim 14000 mannen).
320
Andere Vreemde Oosterlingen
--Totaal 126550
Opeen totale landoppervlakte van ± 42420 K. M 2 .
geeft dit totaal gemiddeld 3 per K.M 2 .
Tot de „Inlanders" moeten in de eerste plaats
gerekend worden de eigenlijk gezegde Maleiers;
daarna komen in aanmerking de afstammelingen
van Boegineezen, verder, in eenigszins noemenswaardig aantal: Minangkabauers (Koeantanners), Javanen, Bankaneezen, Palembangers, en
eindelijk de groepen, die gerekend worden overblijfselen te zijn der oorspronkelijke bevolking
van deze eilanden dan wel van de wateren, die
bedoelde eilanden omspoelen, namelijk de
Orang-Laoet (Baroet, Mantang, Koeala) en de
Orang - Oetan (Benoewa, Darat). Zie aldaar.
De eigenlijke Maleiers zijn van het schiereiland Malaka afkomstig. Bij gebrek aan betrouwbare gegevens is niet nate gaan wanneer de eerste
Maleische vestigingen in den Riouwschen archipel
hebben plaats gehad Van de Riouwsche eilanden
uit bevolkten de Maleiers de in de Zuid-Chineesche zee liggende eilandengroepen Anambas, Natoena en Tambolan als waste bewoners, in tegenstelling met de aldaar op zee rondzwervende
destijds hoofdzakelijk van zeeroof levende OrangLaoet.
De Boegineezen hebben zich reeds zeer met de
Maleiers vermengd en zijn op de meeste eilanden
nabij Singapore te vinden. Eenige kleine eilanden
van den eigenlijken Riouwschen archipel zijn
hoofdzakelijk bewoond door afstammelingen van
Boegineezen, die, weer geestkracht bezittende
dan de Maleiers, zich ook meerdere middelen van
bestaan weten te verschaffen, o. a. door zich
op vruchtenteelt toe te leggen.
De Koeantanners houden zich voornamelijk
in de Poelau-Toedjoeh op, de meesten slechts

tijdelijk. Zij verhuren zich er als bewakers van
klappertuinen.
Het Javaansche ras wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door de duizenden op de verschillende „estates" (land- on mijnbouwondernemingen) werkzaam zijnde contractkoelies.
Bankaneezen on afstammelingen van vroeger
geimmigreerde Bankaneezen treft men aan in
Lingga en Singkep, waar zij in afzonderlijke
kampoengs women, terwijl de Palembangers zich
bier en daar als handelaren gevestigd hebben.
Voor zoover betreft Indragiri, zie aldaar.
Het uit een economisch oogpunt voornaamste
deel der bevolking in de residentie Riouw wordt
voorzeker gevormd door de Chineezen. Handel en
scheepvaart zijn bijna uitsluitend in hunne handen, landbouw en zeevischvangst beoefenen zij
op groote schaal. Ook omtrent hen kan niet met
zekerheid vermeld worden, wanneer zij zich het
eerst op deze eilanden gevestigd hebben. In
oude Cihineesche kronieken, o.a. van de 13e eeuw,
worden reeds eenige eilanden van den Riouwschen archipel genoemd en het is wel aan to nemen, dat de Chineesche nederzetting te Tandjoeng Pinang eenige eeuwen bestaat. In het
laatst der 18e eeuw was het aantal Chineezen er
aanzienlijk. Door de onbeperkte toelating onder
het Sultansbestuur hebben zij zich langzamerhand nagenoeg overal, waar zij zich een middel
van bestaan konden verschaffen, genesteld.
De gevestigde Chineezen, wier aantal voortdurend toeneemt, en waartoe de kooplieden en tuinbezitters behooren, zijn ordelijke en loyale onderdanen. Onder de koelie's der gambirtuinen on
de in de Straits thuis behoorende visschers, die,
,zichsletjdkofprienhtRuwsc
ophuden,sciltrgoseduni.
Taal. Met betrekking tot de taal zij aangeteekend, dat vele Riouwers zich ook in het
Chineesch kunnen verstaanbaar waken on verder,
dat vele Engelsche woorden en uitdrukkingen in
hun omgangstaal het burgerrecht verkregen
hebben. In de eerste plaats betreft zulks alle
commando's op- on de naraen van vele deelen
van stoomschepen als : go ahead, go astern, full
speed, slow, map, ticket en verder sign, receipt,
cheque, club, book, pencil, stamp, manager, coat,
enz. Het Riouwsch Maleisch is de taal, die zich
tot het z.g. „literarisch-Maleisch" ontwikkeld
heeft, waarvoor men zie MALEISCH on LITERATUUR (MALEISCHE).
Het hoofdmiddel van
Middelen van, bestaan.
bestaan der Inlandsche bevolking in den RiouwLingga archipel is de zeevischvangst, die door
de voortdurend groote vraag naar versche visch
to Singapore in gunstige conditie verkeert.
Verder wordt ook veel gezouten visch on gedroogde garnalen naar Singapore uitgevoerd.
Het kappen van brandhout is van eenige beteekenis, doordat Singapore on de talrijke in
de Riouwsche wateren varende stoombootjes
veel brandhout noodig hebben. Het boste materiaal daarvoor is het bakauhout (zie RISOPHORA) uit de mangrove-bosschen,dat echter door
de sterke uitkapping vrij schaarsch begint to
worden.
Op de eilandengroepen in de Zuid-Chineesche
zee neomt de aanplant van klapper door Inlanders gestadig on in belangrijke mate toe, terwijl
verscheidene Inlanders ook een zelfstandigen
coprahandel drijven. In dat gebied behooren
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ook vrij veel ki5dai's (winkels) aan Maleiers.
De beroepen en bedrijven der Chineezen in
Riouw zijn velerlei. In de eerste plaats dienen
genoemd te worden de handel en scheepvaart,
dan de landbouw (gambir en peper op de RiouwLingga- eilanden en klapper in Poelau-Toedjoeh), verder de houtaankap, vischvangst en
vischhandel, bereiding van sagoe, houtskool- en
kalkbranderij, loondienst op de land- en mijnbouwondernemingen en verschillende ambachten.
Handel en scheepvaart zijn nagenoeg uitsluitend in Chineesche handen. De vele stoom.bootjes, die hetzij dagelijks of om den anderen
dag, hetzij wekelijks den Riouwschen archipel
doorkruisen en met Singapore verbinden, behooren aan Chineesche nederijen. De inlandsche
scheepvaart, door de Singapoersche Chineezen
nagenoeg geheel verdrongen, is van uiterst geringe beteekenis.
De waarde van den in- en uitvoer bedroeg
in 1913 (het normale jaar voor den oorlog)
in guldens:
Invocr f 5.568 454 voor de Riouwsche eilanden,
I 1.417 415 voor Indragiri en Kat6man.
Uitvoer f 26.076 526 voor de Riouwsche eilanden, 1 2.690 228 voor Indragiri en Kateman.
(waaronder ruim I 21.000 000 aan aardolieproducten).
Het gambirbedrijf op de Riouwsche eilanden
is in zijn ganschen omvang van oudsher in handen van Chineezen geweest en gebleven. Hoewel
achteruitgegaan, wordt het thans toch nog op
zeer aanzienlijke schaal gedreven. De meeste
gambirtuinen worden op het eiland Bintan aangetroffen, namelijk ongeveer 250. Daarop volgt
Lingga met ruim 200, terwijl eon 150 tal verdeeld
is over andere eilanden, waarvan Batam en
Karimon de voornaamste zijn. Bij de gambircultuur wordt roofbouw toegepast.
Van de pepercultuur is niet veel overgebleven.
In de laatste jaren is de Chinees zich ook op de
rubbercultuur gaan toeleggen.
Een zeer belangrijke tak van Chineesche industrie is de houtaankap op de eilanden Lingga
en Singkep. Men werkt er met kleine ondernemingen (panglongs), elk met hoogstens twintig
arbeiders.Dc jaarlijksche uitvoer van timmerhout
bedroeg in 1913 ongeveer 25000 ton met een
plaatselijke waarde van ± 1 450 000.
Da visehvangst vormt niet alleen voor de
Maleiers, doch ook voor de Chineezen een voornaam middel van bestaan. Op industrieel gebied
houdt de Chinees zich verder bezig met het vervaardigen van sagoemeel. Verscheidene sagoewasscherijen, waaronder eon met stoom als drijfkracht, werken op het eiland Lingga en con
paar der Karimoensche eilanden, zoomede aan de
kust van Indragiri.
Chineesche arbeiders worden nagenoeg bij
rile takken van landbouw, handel en nijverheid
gevonden. Bij de rubbercultuur worden zij langzamerhand door Javaansche contractkoelies verdrongen. Ook onder de huisbedienden treft men
Chineezen aan.
De in het gewest gevestigde Europeanen en
daarmede gelijkgestelden vinden hoofdzakelijk
hun bestaan in dienst van het Gouvernement of
van de groote land- en mijnbouwindustrie.
Mijnbouw geschiedt op groote schaal door de
Singkep Tin Maatschappij op het eiland Singkep

en in een strook zeebodem nabij de hoofdnederzetting Dabo.
In zee wordt met veel succes gebruik gemaakt
van twee groote baggermolens van Nederlandsch
fabricaat.
De opbrengst der land- en zeetinontginning
to zamen bedroeg over 1913/1914 13800 pikoel,
tegen 11100 pikoel in 1912/1913.
Als in verband met de mijnindustrie staande
dient ten doze nog de aandacht gevestigd to
worden op de groote tankinstallatie der Koninklijke Petroleum Maatschappij op het eiland
Samboe in de onmiddellijke nabijheid van Singapore. Daarheen worden de producten der die
Maatschappij toebehoorende, in NederlandschIndio werkende, petroleumfabrieken gebracht,
om vandaar naar verschillende deelen der aarde
te worden verscheept.
Gezondheidstoe8tand. De gezondheidstoestand
onder de Inlandsche bevolking laat dikwijls
veel te wenschen over. Het is voornamelijk
de malaria, die slachtoffers eischt en hoe wel
het kwaad door het op vrij groote schaal
verbreiden van het kininegebruik eenigszins
beperkt is geworden, is het sterftecijfer tengevolge
van het heerschen van genoemde ziekte onder do
Inlanders toch nog groot; bij de Europeanen
komen nagenoeg goon sterfgevallen wegens malaria voor.
Ook de gezondheidstoestand onder de koelies
op de landbouwondernemingen in den Riouwschen archipel laat over het algemeen nog to
wenschen over, hoewel daarin, door de raeerdere
zorg,door dc betrokken beheerders aan do hygienisch° toestanden on de ziekenverpleging op hunne
estates besteed, reeds verbetering valt waar to
nemen.
G e s chiede n i s. Zie daaroratrent de uitvoerige m.ededeelingen in de groote Encycl. Ian
Ned. Indio; bier moge volstaan worden met bet
volgendc
In 1885 was, in strijd met de adat, de zoon van
den onderkoning, een Boeginees, tot Sultan verheven, onder den titel Abdoe'l Rachman Maadlam Sjah. Doze had reeds meermalen het misnoegen van de Ned.-Indische Regeering opgewekt.
Nadat cchter de waardigheden van Sultan en
onderkoning in een hand waren gekomen (1905)
on Abdoe'l rachman de eenige bestuurder was
geworden, worden de gevolgen zijner gebreken
des to weer govoeld. In 1903 word hij, naar
aa,nleiding van zijn onbetamelijk gedrag tegenover den Resident, den vertegenwoordiger van
het Gouvernement, en van veronachtzaming der
Nederlandsche vlag, tot boetedoening door den
Gouverneur-Generaal naar Batavia, opgeroepen.
De Sultan kwam, vroeg vergiffenis en beloofde
beterschap. Van beterschap is echter niet gebleken. Herhaaldelijk maakte de Sultan zich nog
schuldig aan niet-nakoming zijner contractueele
verplichtingen o.a. ten opzichte van de Nederlandsche vlag.
To Ponjingat, de residentie van den Sultan,
had zich een verzets-partij met Radja Ali 10lana, halfbroeder van den Sultan, aan het hoofd,
gevormd, bij welke partij de zoon en vermoedelijk opvolger van den Sultan, de T6ngkoe Bosar,
zich had aangesloten. Het gelukte haar eindelijk
den Sultan geheel op hare zijde to krijgen. De Sultan herriep de reeds door hem gedane toezeggingen tot hervorming on nam, zich sterk voelende

RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN—ROEANG.
door het hem door de verzets-partij aangebracht
waandenkbeeld omtrent Nederlands onmacht,
een aanmatigende houding aan en verloochende
opnieuw de Nederlandsche vlag.
Na al hetgeen er aan was voorafgegaan bleek
het nu maar al te duideNk, dat de Sultan, zelfs
na herhaalde ernstige waarschuwingen, onverbeterlijk bleef en niet wenschte of bij machte was
met het Gouvernement samen to werken om een
behoorlijk en rechtvaardig bestuur over het landschap Riouw in te voeren. Bij besluit van den
Gouv.-Gen. dd° 3 Februari 1911 worden de Sultan en de Ungkoe Bosar van Riouw en onderhoorigheden van hun waardigheden ontzet en
werd de toenmalige resident van Riouw, G. F. de
Bruyn Kops, met do uitvoering van dat besluit
belast. Alles liep in de beste orde af. De Sultan
en zijn familieleden zoomede de leiders der verzets-partij weken naar Singapore uit, waar zij
nu nog zijn en van waar uit zij nog steeds trachten onrust en wantrouwen onder het Riouwsche
yolk to zaaien.
Aan den ox-Sultan en den ex-Tengkoe Bosar
is een maandelijksche toelage tot levensonderhoud van respectievelijk f 2000 en f 400 toegekend, onder de voorwaarde, dat die toelagen zullen worden ingetrokken zoodra de begiftigden
zich weder in het Riouwsche gebied vertoonen.
Toen nader bleek, dat handhaving van het Inlandsche zelfbestuur in den Riouwschen archipel
ongewenscht was, werd het Sultanaat bij het
rechtstreeks door het Gouvernement bestuurd
gebied ingelijfd (Ind. Stb. 1913 no. 19).
In verband met dien overgang moesten uiteraard
op velerlei gebied hervormingen plaats hebben
en zoo zijn dan ook, ten aanzien van het gewest
Riouw, geleidelijk nieuwe regelingen getroften
betreftende het bestuur, de rechtspraak, het
belastingwezen, de agrarische aangelegenheden,
het Inlandsch onderwijs, de scheepvaart, enz.
Best u u r. Het gewest bestaat uit :
a. rechtstreeks door het Gouvernement bestuurd gebied, omvattende :
1. den geheelen Riouw-Lingga-Poelau-Toedjoeh-archipel en de districten Roteh, MandahGaoeng en Kateman op den vasten wal van
Sumatra, tezamen uitmakend het gebied van
het in 1913 ingelijfde Sultanaat van LinggaRiouw en Onderhoorigheden;
2. in Indragiri een kleine strook lands om
Rengat en eene bij Tjinako.
b. landschappen met Inlandsch zelfbestuur:
1. Indragiri;
2. Koeantandistricten, om.vattende zeven
landschapjes (federaties):
Naast deze politieke staat de administratieve
indeeling, waarbij het gewest thans in vijf
afdeelingen is gesplitst:
1. Indragiri, 2. Tandjoeng Pinang, 3. Lingga,
4. Karimon (Karimoen), 5. Poelau-Toedjoeh
(zie op die namen).
Agrarische aangelegenheden. Onder de verschillende vormen van grondbezit, die men onder
het Sultansbestuur aantrof, was er een, die om
zijne consequention de bijzondere aandacht trok,
namelijk het bezit, dat uit de zoogenoemde
„schenkingsbrieven" van Sultans of Onderkoningen voortvloeide. Aan onderscheiden grooten
waren door het Leenbestuur gronden als belooning van bewezen diensten of als levensonderhoud afgestaan, waarbij soms aan de begiftigden
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rechten van publiekrechtelijken aard waren toegekend. Doze rechten zijn intusschen — met
handhaving van die van zuiver privaatrechtelijken aard — afgekocht of in eene concessie geconverteerd, dan wel vervallen doordat de belanghebbenden den door het Zelfbestuur gestelden termijn tot afkoop of conversie onbennt
hadden doen voorbijgaan.
De Sultan had volgens den Riouwschen adat
het beschikkingsrecht over den grond, dat na.
mens hem ook door zijne vertegenwoordigers, de
Amirs, uitgeoefend werd.
Om tot ontginning van een stuk „woeste
grond" to kunnen overgaan heeft de Inlander
een , soerat tubas" van het betrokken districts- of
onderdistrictshoofd noodig, voor het verkrijgen
waarvan eene kleine vergoeding ten bate van
de n6gri-kas verschuldigd is. De vergunning tot
ontginning vervalt, indien binnen eon jaar geen
daadwerkelijk begin met het ontginnen is gemaakt. Blijkt na drie jaren, dat het aangevraagde
stuk grond behoorlijk in exploitatie is gebracht,
dan kan de „soerat tubas" tegen een „soerat
grant" (van het Engelsche woord „grant") als
bewijs van erfelijke bezitsrechten ingewisseld
worden. Deze „grants" worden door de districtshoofden onder toezicht van de Europeesche bestuursambtenaren verleend; zij zijn, voor zooveel
mogelijk, van behoorlijke schetskaartjes voorzien en worden in een daarvoor bestemd register
ingeschreven.
Voor het drijven van groote ondernemingen
van landbouw- of boschexploitatie (houtaankap) dan wel mijnbouw worden door het Inlandsche Zelfbestuur „concessie's" verleend. Na de
inlijving van het Sultanaat Lingga-Riouw hebben de aldaar van kracht zijnde concessies hunne
rechtsgeldigheid behouden. Conversie van „concessie" in „erfpacht" is, onder zeker voorbehoud, in dat gebied toegelaten.
RIOUWLAMA. Voormalige woonplaats van
den Sultan van Lingga, Riouw en Onderhoorigheden en diens rijksgrooten op het eiland Bintan
Oostwaarts van Tandjoeng Pinang gelegen. Zie
RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN en
TANDJOENG PINANG.
ROCHUSSEN (JAN JACOB). Geb. te Etten bij
Breda in 1797, was van 1840-1843 Minister van
Financier), van 1845-1851 Gouv. Gen. van
N. I. ; daarna nog Minister van Kolonien en lid
van de Tweede Kamer. Rochussen is de eerste
Gouv.-Gen. geweest, die gebroken heeft met de
politiek van onthouding in de Buitenbezittingen. Belangrijk waren de maatregelen door
Rochussen ten opzichte van het muntwezen genomen, met name door de invoering van het recepissen-stelsel; een nieuwe wetgeving werd ingevoerd en, ook ten gevolge van het uitbreken
van een hongersnood in Demak en Grobogan, de
lasten van het cultuurstelsel eenigszins verzacht.
Tengevolge van zijn verzet tegen de bestaande
verhouding tusschen de R. K. kerk on den Staat
nam Rochussen het besluit tot verwijdering van
den bisschop i, p. i. Grooff, met eenige geestelijken ; een en ander leidde tot herziening van die
betre kkin gen .
ROCHUSSEN-RIVIER of MAMBERAMO.
Zie MAMBt RAM O.
ROEANG. Vulkaan en eiland der Sangi- en
Talaud-groep; het hoogste punt (aan de 0.zijde)
is 725 M.
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ROEDJAK ( MAL., JAY., SOEND.), benaming
van een inlandsche lekkernij van fijngesneden
onrijpe of halfrijpe vruchten, vermengd met azijn
Spaansche peper, solo en suiker. Ook vaak door
Europeanen genuttigd.
ROEDJOE. Zie TALAK.
ROEKOE - ROEKOE (MAL.). Zie OCIMUM
SANCTUM.
ROEM- SERAM. Zie PAPOEA'S, pag. 402.
ROEMBATI. Zie ONIN.
ROEMENGAN. Thans weinig werkzame vulkaan van 1317 M. hoogte in de Minahasa, met
500 M. wijden, diepen, nog zeer weinig geerodeerden krater.
ROEMPOET (MAL.). Algemeene naam voor
grassen, of voor veel op grassen gelijkende
planten en onkruid.
ROEN (RUN). Het Westelijkste eiland der
Banda-groep, ± 3 K.M. 2 groot, rijst steil uit zee
op en is omgeven door een koraalrif, en is
± 190 M. hoog. In den voor-Europeeschen tijd
was het goed bevolkt, bedekt met klapper- en
notemuskaatbooraen; de bewoners dreven een
uitgebreiden handel in noten, foelie en klapperolie. De Compagnie roeide alle noteboomen uit
en maakte het eiland tot een woestenij. Pas in
1875 is men met een nieuwen aanplant begonnen,
die thans weer een belangrijk product levert.
De bevolking hedraagt ± 140 zielen (zie H. P.
Th. Witkamp in Tijdschr. Aardr. Gen. 1908).
ROEPAT. Eiland in de Straat van Malaka,
behoorende tot de afdeeling Bongkalis van het
gouvernement Oostkust van Sumatra tusschen
de monden van de Siak en de Rokan.
ROEPIT. Zijrivier der Rawas, die een linkerzijrivier der Moesi is (zie SUMATRA, R i v i er e n). Aan den mond ligt Moeara Roepit.
ROESA (mAL.). Zie HERTEN.
ROETENG. Standplaats van den civiel gezaghebber der onderafdeeling Midden en Zuid
Manggarai der afdeeling Flores, residentie Timor.
ROEWAH, d. i. de 8e maand. van het Mohammedaansche jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE
KALENDER EN GEDENKDAGEN, A.
ROGODJAMBANGAN. Een zeer sterk uitgespoelde vulkaanruine op de grens tusschen
Banjoemas en Pokalongan, 2175 M. hoog.
ROKAN. Een rivier ter Ootskust van Sumatra.
Zie SUMATRA. Ri vier en en B1NA.
ROKAN AMPAT KOTA. Landschap, deal uitmakende van de onderafdeeling Rokan der afdeeling Bengkalis (gouvt. 0.-kust van Sumatra).
De bodem is van het Westelijke grensgebergte
of tot aan Loeboek Bandahara berg- en heuvelachtig met talrijke insnijdingen en plooien. Benedenstrooms van genoemde nederzetting is het
terrein golvend om in Koento Dar Es Salam
vlak en verder rivierafwaarts moerassig to worden.
De geheele bevolking van het landschap IV
Kota is van Minangkabauschen oorsprong. Zij
is afkomstig van Rau en van de Kampar Kananstreek. De matriarchale instellingen zijn onder
haar van kracht.
De welvaart is, sedert de inlijving bij het
Gouvts. gebied, waardoor veiligheid en orde in
deze streken in de plaats zijn getreden van de
twisten en oorlogjes van weleer, van lieverlede
aan het toenemen; de landbouw wordt meer
intensief beoefend on er heeft een vrij levendig
handelsverkeer met de Westkust plaats

ROMA (ROMANG). Eiland, tot de Zuid-Westereilanden behoorende (zie aldaar) en meer in het
bijzonder tot de Leti-groep gerekend, groot ongeveer 130 K.M2. en behoorende tot de onderafd.
Whit; afdeeling Zuid Timor en Eilanden, residentie Timor. Er behooren 7 kleine onbewoonde
eilandjes toe, waarvan alleen Maoepora en
Noesa Njata (Noesiata) eenigszins vruchtbaar
zijn en ebbenhout, kemoening, kajoe tjendana
(Santalum, album) en sapanhout opleveren; de
overige eilanden zijn niet veel meer dan weinig
begroeide rotsen.
Roma bestaat uit eenige oude vulkanische
eruptiepunten zonder werkzaamheid, en tot
op groote hoogte met koraalkalk overdekt. Het
hoogste punt is ± 700M. Over het algemeen goed
net wildhout bewassen is Roma echter niet zeer
vruchtbaar, ofschoon de bewoners van Kisar, in
tijden van droogte, sours tijdelijk naar Roma
verhuizen. De veestapel is belangrijk minder dan op de overige grootere eilanden der Leti-groep.
Ook de bevolking is weinig talrijk, zij ward in
1888 geraamd op 1130 personen, van welke 294
christenen en 836 heidenen, die over 5 negrien
verdeeld zijn, waarvan Djeroesoe op de Z.kust de
voornaamste is. De bevolking staat ongeveer op
denzelfden trap als de overige bewoners der Letigroep (zie aldaar).
RONGGgNG. Zie DANSEN, en MUZIEK EN
MUZIEKINSTRUMENTEN.
RONGKOB. Grot in het gelijknamig onderdistrict van de residentie Djokjakarta voor de exploitatie der vogelnesten; zie VOGELNESTEN.
ROODE VISCHJES. Zie HARING.
ROOFDIEREN (C arnivroa), een orde der Zoogdieren, waartoe behalve de Landroofdieren
(F issipedia) ook de in den Indischen Archipel
niet vertegenwoordigde Zeehonden (Pinnipedia)
behooren.
De in Nederlandsch-India voorkom,ende
zijn : Ursidae (zie BEREN), Mustelidae
(zie WEZELS), C anidae (zie HOND), F elidae
(zie KATTEN), V iverridae (zie CIVETKATTEN).
ROOFVOGEL. Ruim 80 soorten roofvogels
komen in den Archipel voor, varieerend in de
grootte van een musch tot die van een kalkoen.
Tot de kleinste Roofvogels behoort Microhierax
f ringillarius van Java, Sumatra on Borneo, niet
grooter dan een musch, van boven blauwzwart,
van onderen witachtig; doze vogel voedt zich
voornamelijk met groote insecten, doch laat
kleine vogels niet ongenioeid.
Tot de Kuifarenden behoort Spizaetus limnaetus,
de oeloeng-oeloeng hitam der Maleiers, een soort
ter grootte van een kip, die in twee kleurphasen
voorkomt, geheel bruinzwart of van onderen
geheel wit met donkerder kleur op de bovendeelen ; hij komt voor op Java, Sumatra en Borneo. De Mang, Mang of lang (MAL. en JA-v.)
heulang (soEND.) is de Mal. ruigpootarend,
Ictinaetus malayensis. De groote tweekleurige
Zeearend, op Java bahak genoem,d, is in zijn
jeugd bruin, wordt later geheel wit met donkergrijzen rug en vleugels en de eerste helft van den
staart; deze heat Halicatus leucogaster. De
Maleiers van Sumatra's Westkust onderscheiden
drie soorten van Zeearenden : Alang paikan (een
kleine soort), Alang djala (een groote zwarte
soort) en Alang kapala poetih (een soort met
witten kop). De Vischarend van den Indisehen
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archipel is Pandion leucocephalu8; deze is van
de ten onzent voorkomende soort door geringere grootte te onderscheiden. Gelijk de naam
reeds aanduidt voeden de Wespendieven zich
hoofdzakelijk met bijen en wespen en met de larven en poppen dezer dieren; op Java en Sumatra
komt vobr de gekuifde Perni8 ptilonorhynchus,
terwijl Celebes een eigene norm, Perni8 celebensis
bezit. Hoofdzakelijk met slangen voedt zich de
Slangenarend Circaetu8 hypoleuco8, zeer nauw
verwant met de Europeesche C. gallicu8 en
slechts waargenomen op Timor en Flores. Ook
de vertegenwoordigers van het genus Spilorui8
schijnen veel slangen te verdelgen. Havikken en
Sperwers komen in groot getal, voornamelijk in
het Oostelijk deel van den Archipel, voor.
ROON ( POELOE). Eiland nabij de Zuidwestkust der Geelvinkbaai in Nieuw-Guinea tusschen
ongeveer 2° 15' en 2° 25' Z.B. en 134° 30' en.
134° 36' O.L. gelegen en gescheiden van den vasten wal door straat Noemamoeran. Het is een
koraalformatie met basaltsteen en zand; zelfs
op de hoogste toppen worden in den bodem
zeeschelpen gevonden. Rivieren worden er niet
aangetroffen, maar wonderlijk rijk is dit eiland
aan beken en bronnen, die nimmer uitdrogen
of minder rijk vloeien. Zelfs is het kleine eiland
eenige flinke watervallen rijk en al dat water is
koel en kristalhelder. De bevolking woont hoofdzakelijk aan de Westkust, waar de kampongs
Jende, Mena en War liggen; in eerstgenoemde
kampong is een leeraar van het Utrechtsch
Zendinggenootschap werkzaam. In het binnenland, dat langzaam stijgt tot een hoogte van
300 M., wonen de Monoarboe, die veel gierst
verbouwen en niet van de strandbevolking verschillen. De klapperboom tiert welig aan het
strand; de zee is rijk bevolkt met visch en schildpadden ; het bosch levert vogels en wilde varkens. Het hoofdbestaan dezer Papoea's is de
vischvangst. Roon wordt eenmaal per maand
door de schepen der Kon. Paketvaart Mij. aangedaan.
ROORDA (TACO). Geb. in 1801 te Britsum
(Friesland) promoveerde in 1824 te Groningen
in de theologie en werd in 1825 te Leiden doctor
honoris causa in de letteren. Na een predikantswerkzaamheid van 2 jaren werd hij in 1827
benoemd tot buitengewoon Hoogleeraar in de
Oostersche talen, de Hebreeuwsche oudheden
en de exegese van het Oude Testament aan
het Athenaeum ill. to Amsterdam, welke betrekking hij 20 April 1828 aanvaardde. In 1834
werd hem bovendien het gewoon professoraat in
Bespiegelende wijsbegeerte opgedragen; eenige
maanden later werd ook het buitengewoon Hoogleeraarschap in de Oostersche talen enz. in een
gewoon professoraat veranderd.
Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur van
het Bijbelgenootschap to Amsterdam was hem
aanleiding kennis to waken met de talen van
den Ind. archipel, met name met het Javaansch;
reeds in 1841 kon hij zijn „Proeve van Jay. poezie
uit het Jay. heldendicht Brata Joeda" publiceeren. Terstond bij de oprichtingder Delftsche Akademie werd Roorda tot Hoogleeraar aan die inrichting benoemd, waar hij de ziel der Indische
afdeeling was; zijn bij uitnemendheid wetenschappelijk en grondig onderwijs in het Javaansch
werd hoogelijk op prijs gesteld door hen die,
academisch opgeleid, het konden waardeeren.
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Na de opheffing der Delftsche Akademie werd
Roorda als Hoogleeraar in het Javaansch aan de
Rijksinstelling voor onderwijs der Ind. taal-,
land- en volkenkunde te Leiden overgeplaatst
(1864). Tot zijn dood bleef Roorda aan die Instelling verbonden; hij overleed in 1874 te Leiden. Roorda was lid der Kon. Akad. v. Wetenschappen.
Ofschoon Roorda ook op het gebied der wijsbegeerte en der taalkunde buiten den Indischen
Archipel belangrijke bijdragen heeft geleverd, is
zijn hoofdwerkzaamheid toch geweest de beoefening der Javaansche taal, ( waarbij hij de voorlichting genoot van mannen als Gericke en Winter), waarvan de wetenschappelijke studie door
hem is gegrondvest. Vermelding verdienen vooral
zijn Jay. Grammatica en het door hem uitgegeven Jay. Ned. Woordenboek van J. F. C.
Gericke. Eindelijk verwierf Roorda zich groote
verdiensten door de bewerking van de tweede
uitgave van de Jay. vertaling van het Nieuwe
Testament.

ROORDA VAN EYSINGA (Dr. PHILIPPUS
PIETER). geb. in 1796 to Kuinre in Overijsel,
trad eerst in den krijgsdienst maar werd in 1820
to Batavia benoemd tot kweekeling voor de inlandsche talen. Hij bleef zich ijverig op het
Maleisch toeleggen en studeerde ook in het
Perzisch, Arabisch en Ilindostansch. In 1-822
werd hij tot ambtenaar voor Palembang benoemd. De Regeering droeg Roorda de vervaardiging van een Nederlandsch-Maleisch on
Maleisch-Nederlandsch woordenboek op, welk
woordenboek in 1825 het licht zag. Ook ontwierp
hij een Nederduitsch-Javaansch woordenboek
in de hooge en 'Llage talen. In 1825 werd hij tot
Mal. translateur, in 1827 tot hoofdcoraraies
bij de Algemeene Secretarie aangesteld. De
Leidsche hoogeschool benoemde hem tot doctor
honoris causa. In 1836 werd hij hoogleeraar voor
de Taal-, Land- on Volkenkunde voor 0.-I. aan
de Kon. Mil. Academie to Breda. In 1843 vertrok hij weer naar Indie, waar hem de vervaardiging van een volledig Maleisch-Nederduitsch
woordenboek werd opgedragen, welk woordenboek hij in 1846 voltooide. In 1854 voltooide
hij zijn Algenleen Nederduitsch-Maleisch woordenboek in de Hof-, Volks- en Lage taal. Hij
overleed to Utrecht in 1856.
ROOS. Ook in Ned.-Indie een algemeene Bierplant. Veel gekweekt wordt de Perzische roos,
Rosa damascena (Boenga ajar mawar, MAL.).
Zie verder TUINBOUW.
ROOS VAN JERICHO. Zie ANASTATICA
HIEROeHUNTICA.
ROSENBERG (CARL BENJAMIN HERMANN Baron VON). word in 1817 to Darmstadt
geboren en overleed to 's Gravenhage in 1888.
In 1840 als vrijwilliger bij het Ned. Ind. leger in
Indie aangekomen, werd hij naar Padang gedirigeerd om Junghuhn bij zijn onderzoekingstochten op Sumatra als assistant to vergezellen. Zestien jaren bleef hij op Sumatra's Westkust workzaam, werd in 1856 bij het Topografisch Bureau
to Batavia gedetacheerd on maakte van daar in
1858, als teekenaar aan boom' van Z. M.
stoomschip „Etna", een reis made naar NieuwGuinea. Het volgende jaar ging hij in burgerlijken dienst over on werd ter beschikking gesteld
van den Gouverneur der Molukken, om een opneming van het eiland Ceram tot stand to
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brengen. In 1862 werd hij door den Gouv.-Gen.
speciaal be last met het doen van reizen in het
belang van natuurkundige onderzoekingen ; als
zoodanig maakte hij vanuit zijn standplaats
Amboina reizen naar Gorontalo, de Kei- en
Aroe-eilanden, Timor enz.; in 1869 exploreerde
hij o. a. de Geelvinkbaai. In 1871 keerde hij voor
goed naar Europa terug.
Als zijn voornaamste werken moeten genoemd
worden : Reistochten in de Afdeeling Gorontalo;
Reis naar de Zuid-Ooster-eilanden; Reistochten
naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de
jaren 1869 en 1870, alle uitgegeven door het Kon.
Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Ned.-Indie, en : Per Malayische Archipel,
Land and Leute in Schilderungen, gesammelt
wa,hrend eines dreissigjahrigen Aufenthaltes in
den Kolonien. Voorts publiceerde hij tal van opstellen in het Tijdschr. v. h. Bat. Gen., het
Natuurk. Tijdschrift v. Ned.-Indie, de Mittheilungen des Ornitholog. Vereins in Wien enz.
ROSENGAIN. Een van de buiten-eilanden
der Banda-groep, het verst Zuidoost gelegen,
± 4 K.M2 . groot, tot 166 M. hoog, uit andesiet
en koraalkalk bestaande. Het maakte dezelfde
geschiedenis door als Roen (zie aldaar).
ROTAN. Klimmende palmen, behoorende tot
de geslachten Calamus, Daemonorops, Korthalsia en Plectocomia, en nog eenige andere minder good bekende geslachten. Het in den
Europeeschen handel voorkomende product
wordt meest gewonnen van in het wild groeiende
planten. In den laatsten tijd wordt rotan ook
aangeplant en wel de meest waardevolle soort
Calamus caesius. Niet alle rotansoorten leveren
een good product. Bij vele is de stam na het
drogen bros en daardoor niet bruikbaar. De
hoogste waarde hebben de Calamussoorten, die
niet dikker zijn dan een pink met een mooie
glanzende oppervlakte.
In de practijk brengt men de rotan tot verschillende groepen. Onder glansrotan verstaat
men de soorten, die een laag glanzend fflazuur
hebben, welke er bij het ombuigen gemaiikolijk afspringt.
Halfglansrotan is glansrotan,
waarvan men het glazuur heeft afgeschraapt.
Mandenriet of Rotan aiser (mAL.), noemt men de
weinig verkiezelde soorten, die eenigszins kleverig aanvoelen, en voornamelijk worden gebruikt voor de fabrikatie van rotanmeubels.
Rotanstoklcen zijn 2 a 2/ M. lange, vrij dikke,
weinig buigzame stamstukken.
De Inlandsche namen zijn zeer verward;
men moet eigenlijk onderscheid maken tusschen
de namen, waaronder de rotan bij de verzamelaars bekend is en de namen, die de handelaars
er aan geven.
Rotan is een belangrijke bron van inkomsten
voor de Buitenbezittingen. De uitvoer bedroeg
in 1911 ruim 50.000 ton. Daarbij was alleen aan
rotanstokken voor een waarde van / 150.000.
Java produceert geen rotan. Wat vandaar geexporteerd wordt, is vooral uit Zuid-Sumatra
afkomstig.
ROTE. Zie ROTI.
ROTI, ROTE of ROTTI. Eiland ten Zuidwesten van het eiland Timor en daarvan door
Straat Rote gescheiden, gelegen tusschen 10° 37'
on 11° Z.B., on 122° 52' en 123° 29' 0.L., met de
omgelegen eilanden de gelijknamige onderafdeeling der residentie Timor vormend. Het is

± 1700 K.M2 . groot, in het midden een heuvelland uit mesozoische en jongere formaties bestaande. Aan het strand zijn hier en daar uitgestrekte laagvlakten, en bangs de kust bevinden
zich vele inhammen, waaronder de Boeka- of
Cyrus-baai aan de Zuidoostkust de grootste en
veiligste is. Talrijke riviertjes loopen overal in zee
uit en zijn voor den landbouw van veel nut, want
de bodem is vruchtbaar; onder de gewassen bekleeden rijst, gierst, mais, aard- on peulvruchten,
benevens suikerriet, een eerste plaats. In den Archipel beroemd zijn de kleine Rotineesche paardjes, als hoedanig menig Timoreesch paard ook
web is verhandeld, en die voor de paarden van
laatstgenoemd eiland in uithoudingsvermogen en
kracht niet behoeven onder to doen. Het komt
thans voor, dat ten behoove van de veeteelt de
land bouw wordt verwaarloosd. Als uitvoerproduct komt naast huiden de cassia fistula
meer on meer op den voorgrond.
Het geheele eiland bestaat uit 18 landschapjes,
de landschapjes Bokai, Keka, Lole en Talae zijn
tot eon grooter landschap, de Karadjaan Ampat
sanaengevoegd. De bevolking wordt ijverig, doch
proceslustig genoemd. De Rotineezen zijn niet
zoo stork en gewillig als de Savoeneezen. Periodiek heerschte er epidemisch een ziekte, die op
longontsteking geleck, doch sedert is herkend als
malaria. Krachtig gebouwd zijn de Rotineezen
niet on dit wordt o.a. geweten aan hun voeding,
die voor een groot deel of vaak geheel uit palmsuiker bestaat. Velen hebben den Christelijken
godsdienst aangenomen. Vele Rotineezen zoeken
thans work op Timor, terwijl menige Rotinees
dienst nam bij de gewapende politie.
ROTI. Onderafdeeling der afdeeling Zuid
Timor en Onderh. van de res. Timor, bestaande
uit het gelijknamige eiland en de daaromheen
gelegen kleinere eilandjes, onder het beheer van
een Civ. Gezaghebber, to Mokdale gevestigd.
ROTI (STRAAT). 10 K.M. breede straat tusschen Roti en Timor met het daar be W. gelegen
Semaoe.
ROTINEESCH. liet Rotineesch wordt gesproken op het eiland Roti en door de Rotineesche kolonisten op Timor. De taal is verdeeld
in verscheidene tong vallen, waarvan de verschillen grootendeels van phonetischen aard zijn;
de dialecten van Deugka en Oe-nale wijken
evenwel meer van de overige af. Het Rot. is ten
nauwste verwant met het Timoreesch, iets verder
staan de overige talen van Timor, enz., ook de
Ambonsche tongvallen, de talon der Zuid-Westereilanden, het Soloreesch, enz. schijnen met het
Rot. een zelfde groep to vormen. Door de
zendelingen is thans ons letterschrift ingevoerd. Ofschoon van een eigenlijke letterkunde
nog geen sprake is, zijn, in den laatsten tijd
raeerdere verhalen, enz. door Rotineezen op
schrift gebracht.
ROTSPELIKAAN. De rotspelikanen of Jan
van Genten, fam. Sulidae, behooren evenals
de Schollevaars tot de orde van de Steganopoden,
gekenmerkt door het bezit van 4 teenen, die door
zwemvliezen verbonden zijn. Het zijn echte
zee vogels, die uitsluitend van visch le ven.
ROUFFAER - RIVIER. Een der bronrivieren
van de Marabe'ramo. Zie aldaar.
ROUW. Zie OVERLIJDEN.
RUBBER. Zie CAOUTCHOUC.

RUMPHIUS (GEORG EVERHARD). Beroemd

RUMPHIUS —RUND.
Ambonsch natuuronderzoeker der 17e eeuw; de
grondlegger van de wetenschappelijke kennis
onzer 0.-Indische bezittingen, vooral wat betreft
de daar levende planten en dieren. Van zijn familienaam Rumpf is bijna uitsluitend de latijnsche
vorm in gebruik.
Hij werd in 1628 geboren, het is onzeker
waar, maar zijn opvoeding ontving hij te Hanau,
waar zijn vader bouwmeester was. Na een avontuurlijke jeugd kwam hij in 1652 in Nederland
met de bedoeling naar de kolonien te gaan.
Op 26 Dec. 1652 zeilde hij, bij de Comp. ingeschreven als de „adelborst Jeuriaen (als vertolking van het Duitsche Georg) Rumph van Hanau,
met het jacht „Muyden" naar Indict, vertoefde
kort te Batavia en werd al in 1653 naar Amboina
gezonden; in 1655 werd hij daar tot vaandrig en
„fabryck" (ingenieur) aangesteld. Aangezien
Rumphius — het was in de dagen van Do Vlaming — „tot de inilitaire chargie niet wel gehumeurt was", werd hij in 1657 in 't civiele overgeplaatst, als onderkoopman en hoofd van Larike,
een vrij belangrijke post op de Z.W.kust van het
schiereiland Hitoe. Waarschijnlijk is hij toen, of
eenige jaren later, getrouwd met een meisje uit
Ambon. Te Larike voldeed hij zoo goed, dat hij in
het begin van 1662 bevorderd werd tot koopman
en opperhoofd over de geheele kust van Hitoe, na
dit ambt al van 1660 of provisioneel te hebben
waargenomen; zijn woonplaats was toen natuurlijk te Hila, in het fort Amsterdam.
De betrekking van „koopman" op Hitoe heeft
Rumphius tien jaren waargenomen, tot 1670, en
hij schijnt vooral in die periode zijn uitnemende
kennis der Indische natuur bijeengegaard to hebben. In het begin van genoemd jaar maakte hij
zich op in het belang zijner studien naar Batavia
te vertrekken, toen hem in April de ramp overviel eener oogziekte (glaucoma simplex), die binnen weinige maanden in volslagen blindheid eindigdc. Zoo was hij gedwongen het bestuur
over de kust van Hitoe neder te leggen. Om
zijne „langduyrige, goede et' onopspraekelijke diensten", liet de Comp. hem rang en gage
behouden onder benoeming tot een sedentair
ambt to Ambon. Sedert leefde hij stil op do
hoofdplaats. Als magistraatspersoon heeft hij tot
op hoogen leeftijd velerlei belangrijke diensten
bewezen, en dat zijn rijp oordeel en goede raadgevingen door de regeering op prijs gesteld werden, bewijzen de rapporten en adviezen, bepaaldelijk over vestingbouwkunde on landbouw, die
van Rumphius' hand in de archieven berusten.
In zijn latere levensjaren heeft Rumphius een
trouwe hulp gevonden in zijn zoon Paul August,
die blijkbaar met voile toewijding aan zijns waders studien deel nam, hem „zijne oogen leende",
en ook de oorspronkelijke teekeningen voor het
Kruidboek ontwierp. Van dozen jongeren Rumphius weten wij anders weinig, ook heeft hij zijn
vader slechts weinige jaren overleefd (gest. 1706).
Op 15 Juni 1702 is G. E. Rumphius to Ambon
overleden in den ouderdom van 75 jaren. Op zijn
verlangen werd hij begraven in een eigen „grafstede" buiten de stad. Dit graf schijnt later in vergetelheid geraakt te zijn. In 1824 heeft de Gouv.G en. van der Capellen, tijdens zijn verblijf in de
Molukken, een eenvoudig gedenkteeken voor den
grooten Ambonschen natuuronderzoeker laten
oprichten ter plaatse, waar volgens de overlevering zijn woning on tuin was. In de herinnering
BERN. ENCYCL. V.
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der Inlanders leeft Rumphius voort door de verbeteringen, die hij in de sagoebereiding heeft aan.gebracht. In Nederland werd, bij de herleving
der Indisch-botanische studien na 1820, Rumphius o.a. gehuldigd in het kostbare plaatwerk
Rumphia van C. L. Blume, en is sedert dien tijd
in wetenschappelijke kringen het onderzoek zijner
geschriften aan de orde gebleven. Ter gelegenheid van het feit, dat het op 15 Juni 1902
200 jaar geleden was, dat R. to Ambon overleed, werd op initiatief van het Koloniaal
Museum to Haarlem een Riimphius-gedenkboek
uitgegeven on een medaille geslagen. Tevens werd
een Rumphius-fonds gesticht (na Greshoff's dood
„Greshoff's Rumphius-fonds" genoemd), dat onderzoekingen in de Molukken kan steunen, publicaties die daarop betrekking hebben kan uitgeven, on een gouden medaille kan toekennen aan
natuuronderzoekers, die zich groote verdiensten
hebben verworven voor het onderzoek van den
Ned. Ind. Archipel, in het bijzonder van het Oostelijk deel daarvan.
Het leven van Rumphius werd het uitvoerigst
beschreven door P. A. Loupe, in eon voortreffelijke archiefstudie, die door de Kon. Akad. (Nat.
Verb. Dl XII) in 1871 is uitgegeven en die in 1902
door Prof. Heeres in het Rumphiusgedenkboek
is bewerkt; voor de waardeering van Rumphius

als natuurkundige is echter dit historisch geschrift onvoldoende.
Verreweg het belangrijkst is Rumphius' plantkundige arbeid, nl. zijn „Herbarium Amboinense", dat, als fundament der Indische botanie,
steeds in een adorn genoemd wordt met Van
Rheede's beroemden „Hortus Malabaricus". Het
verseheen in 1741-1750 to Amsterdam bij M.
Uytwerf 0. a., in zes folianten, onder den titel
„Het Amboinsch Kruidboek (Herbarium Amboinense), dat is: Beschrijving van de meest bekende boomen, heesters, kruiden, land- en waterplanten, die men in Amboina en de omliggende
eylanden vind, na hare gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en gebruik; mitsgaders
van eenige insecten en gediertens. Voor 't meeste
deel met de figuren daar toe behoorende. Alles
met veel moeite en vlijt in veele jaaren vergadert ; on beschreven in twaalf boeken door Georgius Everhardus Rumphius". Oorspronkelijk had
ook Rumphius zijn book in de taal der geleerden
geschreven, doch later voor het praktisch gebruik
in Indict het in het Nederlandsch overgebracht.
De naam van zijn work moot, ook volgens de
voorrede (dd. Amboina 20 Sept. 1690), geenszins
z6o opgevat worden als behandelde het geschrift
alleen de planten van het kleine eiland Amboina
on niet die van overig Indio, voor zooverre hem
bekend, doch doelt alleen op de plaats van ontstaan van dit Kruidboek.
Het tweede groote work, dat van Rumphius
in druk verschenen is, is de bekende „Amboinsche Rariteitkamer, of cone beschrijving van
allerhande schaalvisschen en schelpen, alsook
sommige mineralen, gesteenten enz." Dit book
was door den schrijver bestemd als „trait d'union" tusschen zijn botanische en zoologische
geschriften, welke laatste nimmer aan het licht
gekomen zijn, doch verminkt worden teruggevon
den in Dl III van Valentijn.
RUN. Zie ROEN.

RUND, saps,
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tamme runderen van den
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RUND — RIJST.

Indischen Archipel stammen volgens Keller (Die
Abstammung der ali,esten Haustiere, Zurich
1902), evenals de Zeboe (Bos indices L.) en alle
andere tamme runderen van Zuid-Azie en
Afrika, of van den banteng (zie aldaar).
Zie verder onder VEETEELT.
RUNDEREN (Bovidae of Cavicornia), familie
der Herkauwers (zie aldaar), gekenmerkt door
het bezit van hoorns, die in tegenstelling met
het geheel beenige gewei der herten een uit hoorn
bestaande scheede hebben.
Zie KAMBING OETAN, ANOEANG, BANTRNG, KARBOUW, RUND, SCHAAP.
RUNDERPEST. Zie VEEPEST.
RUTA CHALAPENSIS L. Fain. Rutaceae.
Wijnruit (NED.), Aroeda (MAL.), Godong minggoe (JAv.), inggoe (soEND.). Een kruidachtige
plant met stork riekende samengestelde bladeren. De var. angustifolia, afkomstig uit Z. -Europa en N. -Afrika, wordt op Java vaak in tuinen gekweekt. De bladeren zijn een bekend
inlandsch geneesmiddel tegen velerlei kwalen.
RIJKSBESTIERDER. Naam van den hoogen
inlandsehen ambtenaar, die in tat van zelf besturende landschappen de rechterhand is of was
van den vorst.
RIJKSGROOTEN. Op Zuid-Celebes en in Makassaarsche of Boegineesche rijkjes daarbuiten
vormen de lands- of rijksgrooten (opoe, toerMi,
enz.) met den vorsu een rijksraad of hadat (zie
ADAT); de rijksgrooten zijn er de hoofden van
die ornamentschappen of ornamentschappenbonden, welke er to zamen een inland sch rijk vormen, de vorst is er slechts de eerste onder gelijken, en de rijksgrooten zijn er dikwijls tevens
kiesheeren of palili. In de Maleische zelfbesturende landschappen ter Oostkust van Sumatra
en elders daarentegen heeft men wel rijksgrooten
(orang b6sar), doch dezen zijn aldaar geen gelijken maar minderen van den vorst, en de rijksraad (kiirapatan) staat er den vorst slechts ale
adviseur ter zijde; de rijksgrooten houden hier
veelal het midden tusschen vazalvorstjes en
provinciehoofden van den vorst. De rijksraden in de Vorstenlanden dagteekenen ale vaste
en georganiseerde instelling van het begin dezer
eeuw, zijn een schepping van onzen invloed, en
hebben dezelfde adviseerende functie ale in de
Maleische landschappen. Door ons ingrijpen in de
inheemsche rechtspraak is de rijksraad, ook daar
waar hij vroeger slechts adviseur des vorsten was,
tot een zelfstandige rechtbank geworden met de
rijksgrooten als leden ; to dien aanzien staan kerapatans en hadats dus thans gelijk. Het gouvernement gaat veelal den rijksraad als bestuurscollege tegen.
RIJKSKAS. Naam, dien men in de Vorstenlanden pleegt to geven aan wat elders lan.dschapskas (zie aldaar) beet.
RIJKSRAAD. Zie RIJKSGROOTEN.

RIJKSSIERADEN, AMBTSSIERADEN, ORNAMENTEN. Aldus noemt men voorwerpen,
welke bij vorsten of aanzienlijke hoofden eerbiedig bewaard worden, en hetzij tegelijk met
de voorouderlijke macht op hen vererfd zijn, hetzij de ware dragers zijn van geheimzinnige voorouderlijke krachten, welke de vorst en het hoofd
slechts geniet, omdat en zoolang hij het rijkssieraad onder zich heeft. Tot symbool (gelijk
onze koninklijke kroon) of tot tooisel (gelijk de
burgemeesterlijke ambtsketting in Nederland)

zijn zij nog nergens in Indonesia afgedaald. Bij
de Makassaren en Boegineezen van Zuid-Celebes
heeft het rijkssieraad een veel centraler en zelfstandiger beteekenis dan bij de overige volken
van Indio; misschien wijst dit zelfs op een ouderen of anderen religieuzen achtergrond (dynamistisch, in pl. van animistisch).
Bij de meeste volken van Indonesia maken de
rijkssieraden een onderdeel uit — en wel het belangrijkste — van de poesaka's, de door zielen
van afgestorvenen bewoonde, en met bijzonderen
eerbied behandelde erfstukken. Ook deze poesaka's, die de erfstukken van den vorst zijn, en door
een vroegeren vorst gebruikt of, als lichaamsdeelen e. d., van hem afkomstig zijn en nu door zijn
ziel worden bewoond, beschouwt men als de
machtige raadgevers van den tegenwoordigen
regeerder. Evenals de vereering van gewone
poesaka's is alsdan ook die van de rijkssieraden
een uitvloeisel van animisme (vgl. POESAKA en
HEIDENDOM). Terwijl echter op Zuid-Celebes
de rijkssieraden der opperrijken dikwijls zulke
erfstukken van voorvaderlijke hemelingen of
toemanoeroengs zijn, geldt dit aldaar lang niet
voor alle ornamenten.
In het Maleisch worden de rijkssieraden kabesara -n, van besar, groot, genoerad, hetgeen dus
zeggen wil: „grootheid, staatsie".
Op Java dragon de rijks- of anabtskleinoodien
den naam van oepatjara, de afzonderlijke
voorwerpen hebben meestal eon eigennaam. en
worden, vooral in de Vorstenlanden, steeds
met „kjai", hoer, aangesproken..
Op Celebes en in Makassaarsche of Boegineesche rijken overzee (op Soernbawa enz.) worden de vorstelijke poesaka's door de Makassaren
kalompowang, door de Boegineezen aradjang
genaamd, (beide van gelijke beteekenis als het
kabesaran der Maleiers, daar de stamwoorden
lompo en radja „groot" beteekenen); een andere
algemeene naam dezer rijkskleinoodien is gaoekang. In deze landen voornamelijk worden de
rijkssieraden door de Europeanen ornamenten
genoemd. Het ornament op Zuid-Celebes geldt
als bezitter van domeingronden en van slaven.
Bij Makassaren en Boegineezen is de eerbied voor
de ornamenten zoo groot, dat usurpators steeds
voor alles trachtten ze in handen to krijgen, terwijl aan den anderen karat dikwijls alleen het
vertoonen van de geeerde voorwerpen voldoende
was om oproer to dempen on verzet to brekern
Ter eere van het ornament =est of moot het
ornanaentschapshoofd eons per jaar een buffet
slachten. Ook krijgen de ornamenten er zeer
veel offers van de onderdanen van den vorst.
De voorwerpen, die rijks-ambtssieraden kunnen zijn, loopen in aard zeer uiteen, en zijn in
het oog van Westerlingen dikwijls vodden en
prullen. Men vindt er onder allerlei wapens,
verder kleedingstukken, waarvan men verhaalt
dat zij alleen den wettigen vorst passen, sirihdoozen, kwispedoors, aarden en metalen potter),
gouden beelden, die mythologische wezens voorstellen, zooals o. a. in Djokjakarta, Soerakarta
en Bantam; vlaggen met vreemdsoortige figuren ;
wonderlijk gevormde of gekleurde brokken steen
of hout, zooals de gaoekang's op Zuid-Celebes;
wonderdadige vruehten (Zuid-Celebes), enz.

RIJST. Inleiding, Naam en Ge.
schied e n i s. Men kan aannemen, dat bij
ongeveer een derde van het geheele menschelijke
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geslacht rijst een belangrijk deel van de voeding
uitmaakt, terwijl zij op vele plaatsen, zooals
o.a. op Java, zelfs het hoofdvoedsel bij uitnemendheid
Reeds in de vroegste historische tijden is rijst
als voedingsmiddel bekend geweest. De oudste
berichten dienaangaande zijn afkomstig van
Mina. Wat Nederlandsch-Indig aangaat, zoo
heeft men wel gemeend, dat de rijstbouw daar,
althans op Java en Bali, door de Hindoes is in.
gevoerd en de oorspronkelijke bevolking zich
hoofdzakelijk met gierst (djawawoet) voedde,
maar dit schijnt niet juist to zijn, en ook in
Ned.-India was de rijstbouw reeds eeuwen voor
Chr. geb. bekend. Het is zelfs niet onwaarschijnlijk, dat de eerste bewoners van Maleische origin°, die zich op de eilanden van den Indischen
Archipel vestigden, met den rijstbouw bekend
waren en dat speciaal op Java de sawahbouw beraids voor de komst der Hindoes bestond. De
juistheid van deze conclusie volt o. a. daaruit,
dat de verschillende benamingen, bij de rijstcultuur in gebruik, geen van alle op Sanskritische afkomst wijzen, hetgeen wel het geval zou
zijn, wanneer deze van Hindoe-origine waren.
Do belangrijkste van deze benamingen zijn:
voor de te veld staande rijst en voor de geoogste
halmen padi (MAL.), pari (JA.v.) of pare (soEND.),
SOEND.),
voor rijst in den bolster gabah
ontbolsterde, dus geschikt voor bet gebruik
bras (VIAL., JAv.), en gekookte nasi (iuAL.).
Daarvan komen padi en beras in alle Maleische
talon voor. Voor alle stadien van ontwikkeling
bestaan afzonderlijko naraen.' Hai; Maleisch en
Javaansch zijn in dit opzicbt zeer rijk.
Het is intusschen aan to nemen dat de meerdere bescbaving der Hindoes veel invloed heeft
gehad op de ontwikkeling der natte-rijstcultuur
op Java.
Van 1-Azie verspreidde zich de rijst over Arabig naar Egypte en N.-Afrika, terwijl de cultuur
van daar in Sicilia on door de Mooren in Spanje
wend ingevoerd. In N.-Italie, heet de invoering
door de legers van Karel V in de eerste helft
van de 16e eeuw to hebben plaats gehad.
In Amerika i3 de cultuur van rijst, naar het
schijnt, begonnen tegen de helft van de 17e eeuw
onder den gouverneur van Virginia William Bar.
keley.
Het blijkt dus, dat de rijstbouw zich van Azle
nit naar het Weston heeft verbreid.
Plantkundige bijzonderheden,
Evonals de andere granen behoort de rijst
tot do familie der Grarnineae en volgens de indeeling van Mickel, voorkomende in „Die natiirlichen Pflanzenfamilien", door A. Engler and K.
Prantl, 2e deal, tot de groep der Oryzeae on het
het geslacht Oryza. Van dit geslacht zijn een
zestal soorten bekend, waarvan de rijst de eenige
snort is, die gekweekt. wordt. Door Linnaeus is
doze Oryza sativa genoemd.
Varieteiten, Indeeling. Als bijzon.dere rijstsoorten worden door sommigen genoemd : Oryza glutinosa of kleefrijst, Oryza
montana (bergrijst) en Oryza praecox (vroegrijpond). Wetenschappelijk heeft deze verdeeling
echter Diet veel beteekenis.
Oryza montana is hetzelfde als wat de Javaan noemt pari gagh of pari t'egal en elders padi ladang of pale hoema wordt geheeten.
Do Oryza praecox heet op Java pari gen-
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djah, waarbij gendjah de algemeen.e uitdrukking
is voor eon vroegrijpend gewas, speciaal in de
Soendalanden pare hawara.
De Oryza glutinosa is gekarakteriseerd door de
van gewone rijst afwijken.de eigenschappen van
het zetmeel der vrucht, maar Oryza montana
en Oryza praecox zijn botanisCh en chemisch niet
to onderscheiden, van Oryza 8ativa. Men moot
deze beschouwen als bepaalde vormen van Oryza
aativa, die langzamerhand door de cultuur en misechien ook door toevallige variatie zijn ontstaan. Eon, scherpe afscheiding tusschen vroegen laatrijpende rijst bestaat niet. Tegenover de
pari gendjah staat op Java de pari dalera (in
de Soendalanden leuir), gewone sawahrijst, tusschenin de pari tengahan. De laatst rijpende
noemt men wel pari djero.
Eon scherpe afscheiding tusschen bergrijst
on sawahrijst bestaat evenmin, al is de overgang
wellicht iets minder geleidelijk dan tusschen
vroegrijpende en laatrqende.
Het aantal varieteiten, zoowel van gewone
padi als van kotan, is zeer groot en die der cultuurvormen van dezelfde varieteit eveneens. Op
Java en verder in Ned.-Indio is dezelfde vorm
of varieteit dikwijls onder de meest verschilleride namen bekend, of wel zijn dat verschillende
varieteiten onder denzelfden naam, hetgeen tot
verwarring kan aanleiding geven.
Cultuur van de rijst. I. Groeivoorwaarden, Zaaclkeuze. De behoefte aan water is bij do rijst veel grooter dan
bij andere granen, hoewel zeer verschillend bij
de groepen bergrijst (p ari gag a) on natte rijst
(p a r i s a w a h), al zijn doze ook niet, zooals
onder Varieteiten is opgernerkt, als afzonde,rlijke
soorten aantemerken. De bergrijst is in de eerste
plaats daar van beteekenis, waar de middelen
voor kunstmatige besproeiing ontbreken, en vender op die plaatsen, waar geen voldoend irrigatiewater voor padi sawah aan wezig is.
Sawahrijst, waarvan dus vroegrijpende en laatrijpende (g endjah en da 16 m) verbouwd
wordt, groeit niet alleen op kunstmatig van water
voorzien terrein, maar ook op laaggelegen gronden, waar door natuurlijken toevoer de grond
steeds drassig blijft. Stilstaand water is echter
veel minder goed dan zacht stroomend water,
dat lucht in den grond brengt.
Alle gronden, die niet to arm zijn voor een
andere cultuur, kunnen ook voor de rijstcultuur
ge bruikt worden, mits voldoende water door regen
of irrigatie aanwezig is. De rijst stelt dus goon
hooge eischen aan de grondgesteldheid.
Van veel invloed op den groei der rijst is het
gebruik van goed gesorteerd zaaizaad, alles van
dezelfde varieteit, dus ook op denzelfden tijd
rijpende. Voor zaad zijn zooveel mogelijk de
zwaarste, volkomen ontwikkelde, harde korrels,
die het meest de karakteristieke eigenschappen
der soort bezitten, te gebruiken.
6.
II. Cultuur van rijst in
Men kan in Indie twee hoofdvormen van rijstcultuur onderscheiden, nainelijk 1°. de cultuur op
onbowaterbare gronden, die meestal tijdelijk
daarvoor gebezigd worden en niet geterrasseerd
zijn, do zoogena:_, mde gaga (JAv.) of 1 a dang (DIAL.) of hoe ma (soEND.) on waarop de als bergrijst (p ari gaga enz.) boven
reeds genoemde cultuurvorm van Oryza sativa geteekl wordt, on 2°. de cultuur op bewaterbaro
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gronden of geterrasseerde gronden, waarop het
regen water door walletjes wordt tcruggehouclen,
de algerneen bekende sawahs. Op die gronden
wordt als regel de gowone natte rijst (p a r i s
w a Ii) geteeld, maar sonatijds, wanneer gebrek
aan water de cultuur van den gewonen vorm onzeker maakt, ook wel bergrijst (g a g
De blijvancie, onbewaterbare gronden, de zoogenaarnde tegalgronclen, t egalan of t ip a r 1 ) (soEtcp.), die voor allerlei cultures worden gebruikt, dienen somtijds ook voor de cultuur van rijst, in dit geval bergrijst. In hoofdzaak
gesehiedt clan. de cultuur op dezelfde wijze als op
de gaga's. Dit is ook hot geval met de cultuur van
rijst ill Deli, waar doze door do Maleische bevolking na tabak op de gronden der Europeesche
ondernemcrs geteeld wordt. Pit is een soort
ladangbouw.
A. Gaga- of ladangbouw. — Daze wijze van
rijstbouw kwam op Java vroeger veel algemeener
voor dan tegenwoordig. In vele streken der
Buitenbezittiugen evenwel is de ladangbouw nog
niter in gebruik dan de sawahbouw.
B. Sawahbouw. — a. Op Java. Meer in over.
eenstemming met de groeivoorwaarden van de
rijstplant on daarom meestal eon grooter en beter
product opleverond is de cultuur van rijst op
sawah's, de op Java bijna uitsluitende vorm van
rijstcultuur on die voor de wereldproductie van
zeer veel grooter beteekenis is dan die op droge
terrein en .
Zoowel de sawah's, die van den regen afhankelijk zijn, als de overige zijn op geterrasseerd terrein aan gelegd. In het ecrste geval is het uitsluitend versch gevallen regen water, dat voor bevloeiing dient, terwijl bij sawah's, van levend
water voorzien, bet be -vloeiingswater afkomstig
is van bergstroompjes of rivieren (kali's) en bronnen, ten deele ook van versch gevallen regen. In
beide gevallen zijn de geterrasseerde gronden
door dijkjes (galengans) in vakken (petak, kotak) verdeeld, waarbij de dijkjes dienen om het
water tegen to houden.
De van regen afhankelijk sawah's kunnen uit
den aard der zaak alleen in den regenmoesson
voor de cultuur van sawahrijst gebezigd worden.
Volgens bet Koloniaal Verslag van 1916 bestonden, buiten de particulicre landerijen, de
3.400.621 bouws sawahgronden op Java en
Madoera in 1915 nit 2.270.915 bouws sawah
levend water voorzien, 1.051.205 bouws sawah
van regen afhankelijk en 78.501 bouws moerassawah terwijl nog bo -vendien 2.3-10.885 bouws
tegalveld.en in cultuur waren. Volgens Kol.
Verslag 1917 weiden eind 1916 op Java en
Mado7_,..ra met inbegrip der Vorstenlanden voor
de rijstteelt toiaal 4.575.945 b. gebruikt; als
sawahs waren onder de ploog 4.045.021 b.
cultuur op sawah's. In den regel
wordt op Java op de sawahgronden bij uitsluitend inlandsche exploitatie eenmaal per jaar rijst
geteeld, in hoofdzaak gedurencle den Westmoesson. In den Oostmoesson tech men dan, wanneer
1 ) Do Bie noemt „tipars" ont ginnin gen voor
den drogen rijstbouw, aangelegd op gronden,
welke de Soendanees „tegal" noemt, dus op
terrein, dat te voren niet met zwaar Bosch
bedekt is geweest. De tegalan van M.-Java zou
dus niet identiek zijn met de tipar van de
Soendalanden.

dit niet op van regen afhankelijke sawah's on
mogeiijk is, een minder water eischend tweede gewas (palawidj a) als kat ela pohoeng (Cassave), djagoon g (111
terong (So/anum-soorten ), lom,bok
(Spaansche pepc_;r), tiraoen (konakommer), widjen.
(Sesamum indicum) en verschillende katjangsoort en. en. knolgewassen. Waar veel water be-,
schikbaar is, tracht men echter gewoonlijk tweemaal per jaar rijst te telen., wat in dit geval dan
voordeeliger is dan eenmaal padi en verder een
droog gewas. Dc Oostmoessonaanplant beet dan
pari gacioe or in overeenstemming daaratede
spreekt men van sawah gadoe. Wanneer bij
uitsluitend. inlandsche cultuur eenmaal per jaar
padi geteeld wordt, begin men gewoonlijk ongeveer October, dus tegen den regentijd, de gronden voor de cultuur gereed te maker.
De eerste werkzaaraheden bestaan in het herstellen van doorgebroken of beschadigde of ook
wel in het opbreken en elders oprichten van
stuwdammen of waar dit niet noodig is, in het
uitdiepen en zuiveren der irrigatieleidingen. Wanneer dit geschied is, zal gewoonlijk begonnen
worden met eerst de zaadbeddingen (p a winih an)
in gereedheid to brengen. Op Java wordt n.a,raelijk
slechts bij uitzondering de rijst direct op het
veld uitgezaaid (s a woe r), maar meestal een
aanplant gemaakt door jongo plantjes (b i b i t)
van kweekbeddingen over to planten.
De uitgestrektheid der kweekbedden bedraagt
± 30 ❑ .R. roeden vcor een bouw en de hoeveelheid zaadpadi gewoonlijk van 50 to 100
kati's per bouw.
Het uitzaaien geschiedt of door de geheele plui.
men, met de steeltjes in den modder vastgedrukt
en met de zijtakjes min of moor uitgespreid, uit
te leggen (o e r i t a n) of door de enkele korrels
(g a b a h) gelijkmatig uit to zaaien (s e b a r a n).
Ongeveer 35 t of 50 dagen na het uitzaaien kan
in het laagland gewoonlijk met overplanten op
het inmiddels daartoe door onder water zette,n,
ploegen of net de patjoel bewerlten, en eggen
gereed gemaakte veld worden, begonnen.
Voor dit doel wordt eerst de noodige hoeveelheid bibit, die eon lengte heeft bereikt van
20 tot 30 c. M., uitgetrokken, in bossen gebonden,
gewoonlijk met de arit getopt, en over het natte
veld ter planting verdeeld, hetgeen door mannen
geschiedt. Het planten zelf geschiedt in den regel
door vrouwen, ten deele familieleden, van den
eigenaar of rechthebbenden.
Eerst 2 tot, 4 dagen na het planten wordt nieuw
water op de sawahs gegeven, uit vrees, dat anders do nog niet vaststaande plantjes losspoelen. Men laat dit dan zeer langzaam toevloeien.
Het veld vereischt steeds oplettendheid. Het
water moot telkens, wanneer daarop schuim
te voorschijn komt, ververscht worden. Wanneer de uitstoeling (g o e n d a) heeft plaats
gehad, behoeft men niet moor zoo voorzichtig met
hot water to zijn, maar wanneer de padi in de
area, schiet, moot weer ruin water worden
gegeven.
Hoewel daaraan volstrekt niet do hand wordt
gehouden, kan men rekenen, dat tweem.aal gewied behoort to worden, voor welk doel som.migen het veld eerst laten droogloopen. Gewoonlijk
geschiedt het vrij zorgeloos.
Men kan rekenen, dat de pari daL'Ari. in het
laagland 5 6 maanden na het uitplanten, rijp
is en de gendjah 1 tot 1 1 /2 maand vroeger. Bij
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zeer zorgvuldige cultuur en ruime beschikking
over irrigatiewater kan de grQeitijd ongeveer
een maand worden bekort.
Voor de verschillende groeiperioden van de
padi, zoowel voor en na het uitzaaien op de
kweekbedden als van het overplanten tot het
rijp zijn, heeft de Javaan verschillende uitdrukkingen. Men vindt daze vermeld in de geschriften van Dr. Sollewijn Gelpke en die van L.
Th. Mayer.
Ongeveer tegen den tijd dat de bloei begint
worden wachthuisjes van bamboo (g o e b o e g
of ranggo n) in de velden opgericht om van
daaruit de padi to kunnen bewaken.
Aan het oogsten, dat meest door vrouwen
wordt gedaan, nemen in de eerste plaats deel
allen, die made hebben geplant, maar daarvoor geen betaling hebben genoten. Bit oogsten
geschiedt halm voor halm. Het daarvoor gebruikt wordende mesje van eigenaardige constructie heet a n i-a n i, in de Soendalanden
et 6 m.
Bij droog weer wordt het ge was op het veld
bosgewijze gedroogd, maar bij nat weer naar
huis gebracht en daar onder een afdak gedroogd.
Het drogen kan tot zelf3 een raaand duren.
Zoodra de padi goed droog is, wordt zij opnieuw saamgebonden tot bossen, die men algeraeen gédengs noemt. De oogst wordt dan
naar de padi-schuur (1 oemboeng JAv.,
overgebracht en daarin opgeSOEND.)
leuit,
stapeld om later (volgens de adat na 40 dagen)
tot beras to worden verwerkt.
Bij de rijstcultuur hebben op Java, evcnals
elders in Ned.-Indi6, verschillende ceremonien
en formaliteiten plaats, waarvan de Javaan het
welslagen van de cultuur voor een groot deel
afhankelijk stelt en die ten deele in verband
•taan met do legende aangaande het ontstaan
van do padi. De doekoen-sawah is in doze de
deskundige raadsman van de desa. Bij zijn adviezen on voorspellingen beroept hij zich op do
voorschriften door Dewi Sri, de echtgenoote van
Wisnoe on de patrones van den landbouw op
Java, gegeven, ook wel op die van Batara Gooroe, den opperste der goden, een on ander in
verband staande met den vroegeren godsdienst
van den Javaan.
b. Sawahbouw in de Buitenbezittingen.
Als regel kan men aannemen, dat in de
Buitenbezittingen de sawahbouw op lageren
trap staat dan op Java. Er zijn echter
uitzonderingen, en wel in de eerste plaats Bali,
waar de sawaliculi- uur zeer hoog staat ; zie het,
art. van F. A. Liefrinek, in Ind. Gids, 8e jaarg. en
BALI in doze Encycl. Voerts is te verinelden de
sawahcultuur in de Pad. Bovenlanclen, in de
Bataklanden, on op Atjeh, o. a. in de Pidie-vallei,
terwijl men op Borneo sawahbouw vooral vindt
in de kuststreken, zoowel bij Dajaks als bij
gewone Maleiers.
Bij eon vergelijking tusschen den sawahbouwop Java en lien in de Buitenbezittingen komt men
tot de conclusie, dat, daargelaten de in het algemeen op Java zorgvuldiger uitvoering, in de verschillende deelen van den Oost-Indischcn Arehipel
principieel het zelfde worth, gedaan.De verschillen,
hoe talrijk ook, betreffen meer de onderdeelen.
Het oogsten met den sikkel, zooals dit op Sumatra meer gedaan wordt dan net het rijstn -,esje,
en dat men op Java nooit doet, zou men een
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verschil van eenige beteekenis kunnen noemen.
Ziekten en Plagen van de Rijst.
De meest algemeene ziekte in het rijstgewas heet
op Java &mil rant& of amit, ba!mbang (knit=
plaag; ment 6k = booze geest). Van Breda de
Haan toonde aan, dat de primaire oorzaak
gezocht moat worden in aanvallen van aaltjes,
behoorende tot het geslacht Tylenchus. Ben
andere plaag is de Anil, wereng (JAv.), veroorzaakt door aanvallen van kleine Halfvleugelige insecten, on wel eenige vertegenwoordigers der Oicadellidae en Delphaciane, waarvan de larven de bladscheeden aanzuigen en daze
dientengevolge dooden. Hen andere vertegen.woordiger der Halfvleugeligen, de walang sangit (JAv.) (Leptocorisa Acute, Thumb.) zuigt de
bloempjes en jonge vruchtjes van de rijstpluim
aan om zich met hun sap to voeden. Ten Blotto
boort de rups van Schoenobius Bipunctifer,
Volk. zich in den stengel van boven naar beneden, hetgeen den groei belemmert en zelfs dikwerf de plant doodt. De schade, die door daze
rups wordt aangericht, kan soms zeer belangrijk
zijn. Evenals bij andere granen kunnen muizen

of ratten (tikoes) ook aan de rijst veel schade
veroorzaken.
Op plaatsen, waar die nog voorkomen, kunnen
wilde varkens (tjeleng,JAv.)schadelijk zijn, terwijl
losloopend vee het gewas kan benadeelen. Op
Sumatra ook nog olifanten en herten. Aanmerkelijk meer schade wordt aangericht door zwermen rijstetende vogels, die op het rijpende gewas neerstrijken. Vooral Amadina oryzavora,
de zoogenaamde Oatiks, kunnen zeer hinderlijk
zijn. In de opgeschuurde padi kunnen sehadelijk
worden de klander, Calandra oryza, een snuitkevertje en ook al-Acre kevers.
Dorschen on pellen van de rijst.
Dorschen en pollen geschiedt op Java gewoonlijk
in eon operatic, althans direct na elkaar, beide
bewerkingen in can uitgehold houten blok met
eon of twee uithollingen, door stampen 1 ) met
eon langen houten, ronden stole ,aloe genaamd.
Gewoonlijk dient con groot langwerpig blok
Wsoeng) om, de gabah uit te dorschen en gelijktijdig het grootste deel der kafjes to verwijderen en heeft. dan het afwerken, dus volledige
pollen, waarbij ook het zilvervlies (pericarp
ateuronlaag) verwijdcrd wordt, in een tweedo
kleiner vierka,nt blok met rondo uitholliag (loompang) plaats. Bit stampen geschiedt door vrouwen en jonge in.eisjes, en ook hierbij worden
zekere formaliteiten in acht gonomen, als bijv.
het op bepaalde wijze lianteeren der stampers.
Bemoeiingen van het Nederlandsch Indische Gouvernement
met de rijstcultuur. Behalve door het
maken en in stand houden van uitgebreide
irigatiewerken tracht de regeerin.g oak nog den
voor de inlandsche, bevolking zoo bij uitstek belangrijken sawah-bouw to bevorderen en te verbeteren door het aanleggen van demonstratievelden, het selecteeren van verbeterd zaaizaad,
het nemen van cultuurproeven, het bestrijden
van ziekten, het uitloven van premien tot bestrijding van schadelijk gedierte, enz.
Voedingswaarde, Gebruik. Rijst
is hot graan, dat het, incest als vocdsel voor
1 ) In Atjeh wordt de stamper wel door middel van een wip bewogen.
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den mensch

wordt gebruikt. Voor miliioenen
is het zelfs de bijna uitsluitende voeding, ongoteer zooals in Nederland bij de mingegoede
arbeidersbevolking brood en aardappelen bij
elkaar. Toch is de voedingswaarde betrekkelijk
Diet hoog en raoeten daarom zeer groote hoeveelheden gebruikt worden om aan de behoeften van
het lichaam aan verteerbaar eiwit en ten deele
ook aan vet te voldoen. In werkelijkheid worden
ook door de rijstetende bevolking van Indio en
China groote hoeveelheden gegeten.
Stelt men het gehalte van watervrije rijst (b'eras)
op 9.1 % eiwit, 1.0 % vet en 88.0 % koolhydraten, zoo kan men de aardappelen ongeveer stellen
op 7.9 % eiwit, 0.6 % vet en 84.0 % koolhydraten en tarwemeel op 13.5 % eiwit, 1.8 % vet en
82.7 % koolhydraten. Do verteerbaarheid bij
rijst word voor eiwit, vet on koolhydraten respeetievelijk gevonden (Konig, Die mensehliehen
Nahrungs-und Genussmittel ) 79.6 %, 92.9 % en
99.1 9/0, bij aardappelen 67.9 %, 96.3 c,10 en
92.4 %, bij wittebrood. 74.3 %, vet Diet bepaald
en 98.0 %. Doze cijfers zijn gevonden bij vergelijkende proeven, waarbij de ze voedingsmiddelen
uitsluitend werden toegediend. Gemengd met
and.er voedsel zouden de cijfers wellieht jets anders
geweest zijn.
Volgens bovenstaande cijfers is het gehalte aan
veedende bestanddeelen bij rijst iets hooger dan
bij aardappelen, maar minder dan bij tarwemeel.
Wat verteerbaarheid betreft (de geringe hoeveelheid vet legt hierbij geen gewicht in do schaal)
wint de rijst het echter, ook van het wittebrood.
Om gewone rijst voor het gebruik gereed to

maken. wordt dezo op Java gaar gestoomd.
Pit geschiedt in een trechtervormig, bamboezen
mandje, koekoesan genaamd, geplaatst in den
hals van een koperen ketel, den zoogenaamden.
dandang. Somtijds wordt echter de rijst eenvoudig in een aarden pot gekookt, wat echter
het bezwaar heeft, dat zij lieht aanbakt, hetgeen
bij het stoomen in een koekoesan niet mogelijk
is. De rijst wordt opgedischt in eon zoogenaarnde
tjoting, een open, eenigszins en.g toeloopend
mandje van fijn gevlochten bamboe.
De korrels van de kleefrijst (1.tan ) verliezon
14 het koken in water hun vorm en worden kleverig. Men maakt er cene soort brij (boeboer) van
of gebruikt ze voor het maken van gebak.

De uitvoer van gepelde rijst nit Java on Madoera bedroeg in 1916 ruim 9.812.619 K.G., van
do Buitenbezittingen: 173.774 K.G. gepelde,
5.759.391 K.G. ongepelde; de in.voer in Java
en Madoera: 390.661.584 K.G. gepelde in
de Buitenbezittingen 301.207.278 K.G. gepelde
en 945.313 K.G. ongepelde.
RIJSTTAFEL. Do rijst vormt bij de mingegoede Europeanen in Indio doorgaans, evenals bij
de Inlanders, de hoofdspijs der drie, dagelijksehe
maaltijden; terwijl ze in het huisgezin der gegoede Europeanen als regel althans voor eon
maaltijd, n.l.dien omstreeks het middaguur, ook
den hoofdschotel uitmaakt.
Is nu zulk een dagelijksch rijstmaal bij den
gewonen Inlander on den armen Europeaan
hoogst eenvoudig, wijl de rijst daarbij slechts
gekruid wordt door wat Spaansche peper, eon
gedroogd of gebakken visehje, een stukje gedroogd vleeseh of eenige sans nit kerrie of greenten gekeekt (lodeh), zoo is claarentegen bij don
meergegoeden Inlander en Europeaan doze rijstmaaltijd door de zeer talrijke on afwisselende bijgereehten, welke daarbij worden opgediend, eon
rijk voorziene disch geworden; or kornen n.l.
bij : sausen, greentesausen (sajoeran) vleesehsehotels (kip, rund- en varkensvleesch) zee- on
rivicrvisch, garnalen, eierspijzen, en eon geheele
reeks van z.g. sambalans van. den meest verschillender' aard, waarvan de Spaansche peper, kokosnoot en ook soya on trasi (ook eon produkt
van visa, vrij onwelriekend doch wegens den
smaak onontbeerlijk) eon bestanddeel uitmaken.

Bij goede keuze on toebereiding is de bier beschreven rijsttafel eon disch, waaraan de nieuw
aangekorinene zich spoedig gewent on welke bij
weldra als bijzonder smakelijk waardeert, zoodat
feitelijk de rijsttafel het hoofdmaal in Ladle is.
Buiten Ned.-Indie schijnt door den Europeaan
van de rijsttafel minder work. gemaakt to worden ; vooral is dit het geval in BritschIndie. Zie ook bij VOEDINGSMIDDELEN.
RIJSTVOGEL. Zie WEVERVOGEL.

RIJSWIJK. Zuidelijko wijk van Batavia, niet
haar naarn ontleenend aan het bij 's Gravenhage
gelegen plaatsje, maar can een aldus geheeten
fortje, dat in 1656 word opgetrokken in de „rijsvelden",

S.
SAADANG. Rivier op Celebes, zie pag. 96,
kol. 1.
SABAN, d. i. de 8e maand van het Mohammedaansehe jaar. Zie AlOI -1AMMEDAANSCIIE
KALENDER EN GEDENKDAGEN. A.
SABANG. Een tot de afdeeling, GreoL-A 4sjeh
behoorende ondeeefdeelin, be,te_ande nit bet,
eiland eenige miniatuur-eilandjee, waaronder Rondo, en be-,Luurd door een eiviel-gezagbobber met s",andplaats Sabang, de vrijhaven
aan de bekende Sabangbaai. Hot ressort telde
einde 1915: 1042 Atjehers, 2107 andere Inlanders, 1297 Chineezen, 330 andere Vreemde
Oosterlingen, on 129 Europeanen. De Atjellers
bier zijn hoofdzakelijk herkomstig uit de XXVI
Moekims van Groot-Atjeh. Zij leven. van ladang-

pepercultuu.r. In later
jaren is ook veal ficus aangeptInt. Poelo WO is
zeer bergachtig, maar de hoogste top: de G.
LeumO Mate, is sleetits 688 M. Do,t geberge is
rijstbouw, klapper- on

grootendeels door oerwoud overdekt. Er zijn
twee groote baaien: die van Bolollan in het
Zuiden, en die van Sabang on Pria La'Ot aan de
Noordzij. Den 18en Mei 1893 werd onze vlag
gehesehen to Sabang, dat de standplaats word
van een bestuursambtenaar met militaire bezetting. Sedert 1895 werd Sabang kolenstation.
In 1897 word bet telegrafisch aangesloten.
In 1898 kreeg het een 2800-tons dok. En in

1903 werd er eon handelsstation geopend en.
kwam. het in directe mailverbinding met Nederland. De Sabangbaai is een prachtige natuurlijke
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haven. De ingang is 750 M. breed en kan dag
en nacht zonder hulp van loodsen worden in- en
uitgevaren. In de ruime ankerplaats van 900
X 1500 M. kunnen 25 groote bootee veilig
ten anker komen, zonder elkaar to hinderen.
Aan den kolensteiger is plaats voor vijf groote
oceaanstoomers. Schepen kunnen is allen tijde
aanleggen, 1400 ton en meer bunkeren en water
innemen. Laden en lossen geschiedt met 5 electrische transporteurs, aan land, en elevators en
groote grijpmachines to water. Scheepvaartverkeer en kolendebiet namen tot aan het uitbreken van den oorlog steeds toe. Sabang werd
in 1915 aangedaan door 97 Oorlogs- en Gouv.
schepen, on 768 koopvaardijschepen; in 1913
waren die cijfers reap. nog 111 en 1.071. Zie
voorts HAVENWERKEN pag. 184 en WE
SABANGBAAI. Zie SABANG.
SACCHARUM OFFICINALUM. Zie SUIKER.
SACCHARUM SPONTANEUM L. Fam. Grassen. Gelagah ( -MAL.), Glagah (JAV.). Eurih
Ode (soEND.). Een hoog gras, veel op suikerriet gelijkend en daarom ook wel wild suikerriet genoemd, doch smaller van blad. Het groeit
met alang-alang op opengekapte terreinen en
dorre gronden, b.v. op door vulkanische uitbarstingen tijdelijk van plantengroei beroofde
terreinen. Door zijn hoogte en scherpe bladeren is het zeer hinderlijk voor het verkeer. De
jonge bladeren worden graag door het vee gegeten en ook wel als groente genuttigd. De
bladeren dienen voor het dekken van huizen.
SA'DANSCHE TALEN. De Sa'dansche taalgroep ligt voor een groot deel in het stroomgebied
van de Sa'dan(g), een der grootste rivieren van
Celebes. In het Z.lijk deel, in de landschappen die
eamen Masenrempoeloe genoemd worden, nadert
de taal meer tot het Boegineesch. Het Sa'dansch,
naar de ontkenning tae genoemd wordt gesproken
in de landschappen Masamba, Rongkong, Kanandede, Rante Pao, Makale en verder door de
volgende volksstammen ten W. van het opdetaalkaart van Celebes (1914) aangeduid.e gebied : To
Maki of Mangki, To Arale, To Marabie, To Taboelahan, To Rante Boelawan, To Mantanga, To
Mamasa on To Molabo. De grenstalen van
het gebied der Sa'dansche groep zijn: In het
N. het Lebonisch, gesproken in Rampi, Leboni
en Rato (ontkenning haoea), de taal der To Seko
en To Pada (ontk. hari); in het W. de taal der
To Galoempang (ontk. tente ria), die aan den
benedenloop der Karama wordt gesproken, het
Mamoedjoesch (oedai) en het Mandarsch (andian)
en op de grens van Balangnipa de taal der To
Toebi (ade). In het Z. ligt he Boegineesch (de') en
in het W. het Boegineesch en het Bare'e. Vooral in
be Rante-Paosche is de bevolking zeer dicht.
Men schat het aantal sprekers van het Sa'dansch
op 400.000.
SADATI - SPELEN. Zie ATJEHERS.
SADI - LATA. (JAY.). Andrographis paniculata
Nees, fain. Acanthaceae. Eon zeer oud en nog
heden gebruikt Ind. kruid, o. a. tegen slangebeet.
SADJARAFI MALAJOE (eigenlijk Sjadjarah
Melajoe), ook genaamd Salalat al-salafin en
Silsilah Radja-radja, is de titel van een Alaleische geschiedenis der Maleiers, van de oudste
tijden of tot aan den Portugeeschen tijd, in 1021
der Hidjrah, dat is A. D. 1610 door den Malakaan Toen Mahmoed Seri Lanang opgesteld.
SAG', 'ie SAGOn en ATJtHERS.
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SAGO (GOENOENG). Niet werkzame vulkaan
in de Padangsche bovenlanden (Sum. Westk.)
met een gedeeltelijk verbrokkelden kraterrand;
de twee hoogste toppen zijn de Goenoeng Malintang (2261 M.) en de G. Sago (2080 M.).
SAGO. Zie METROXYLON on SAGOE.
SAGOE of POHON SAGOE (vuLG. m.A.L.); R6mboeloeng (JAy.); Kiraj (soEND.); Roembija
(mAL.,
Metroxylon Rumphii en Metroxylon
Sagua., fam. Palmae. In geheel Indio tehuis
behoorende 20-30 voet hooge boomen met
groote gevinde bladeren. Eerstgenoemde is de
eigenlijke sagoepalm van de Molukken ; de andere komt zoowel in het_ wild als gekweekt in den
geheelen Archipel voor. Tot voor betrekkelijk
korten tijd vend men den sagoepalm nagenoeg uitsluitend in het wild en hij groeide in
do Molukken in zoo grooten getale, dat de inwoners niet noodig hadden den palm aan to
planters. Sedert een twintigtal jaren makers
echter de Koloniale Verslagen melding van goregelde aanplantingen van den sagoepalm., die op
Biliton, Zuid-Oost-Borneo en verder in WestJava worden aangetroffen.
De verwerking van het merg heeft op verschillende wijzen plaats, al naar gelang van de mate
van beschaving der bevolking, die het product
nuttigt, en van de bestemxningsplaats. Bij de
minst ontwikkelde bevolking, b. v. op de Keieilanden en aan de Geelvinkbaai, wordt het
merg (ela), nadat de boom gerooid is, eruit geschept en zonder verdere bewerking, dus met de
houtvezels mede, gegeten. In Oentraal-Borneo
klopt men het merg met houten hamers murw on
treedt het met de voeten in water fijn, zoodat het
fijne meel door het afvloeiende water wordt
medegevoerd en zich lager afzet. In de Molukken.
en op Ambon wordt echter veel meer zorg aan de
bewerking van de sagoe besteed. Men kneedt het
merg met veel water, zoodat het zetmeel uit de
gescheurde cellen losgemaakt wordt en met het
water afvloeit, waarna ten slotte het uitgeputte
merg achterblijft. Deze bewerking heeft plaats
in een waschtrog (sahani), welke uit een stuk
van een uitgeholden sagoestam of uit een onderstuk van een ouden bladsteel bestaat, die aan
den oever van een riviertje op een meter boven
den beganen grond met een flauwe helling op
twee vorken is opgesteld. Aan zijn lagere einde
is de trog afgesloten door een soort zeef, die vervaardigd is uit de vezels van den onderkant der
bladstelen van den kokospalm. Doze zeef is stevig
aan den onderkant en de zijwanden van den trog
vastgehecht on verder aan een veerkrachtigen
staak bevestigd, die haar gespannen houdt. Het
zetmeelhoudende water, dat door het kneden
uit het merg vrijkomt, loopt door de zeef heen
verzamelt zich in een daaronderstaanden bezinkbak (goti), terwijl het uitgeloogde merg op
de zeef en in den waschtrog achterblijft. Met
water gekookt vormt de ruwe sagoe, als Sagoemanta of Lapia-n_lata bekend, een dikke, lijmige
brij, van een min of meer samentrekkenden
smaak, die met zout, lisnoenen en Spaansche
peper gegeten wordt. Deze brij, sagoe-brij of
sagoe-pap, genaamd Papeda, Popedah (De
Clercq. Bijdr. Ternate, 292), volgens Riedel
(Sluik- en kroesh. rassen, 82) ook Lapia, is een in
de Molukken zeer algem.een. voedingsmiddel. Het
best to bewaren en het gemakkelijkst op reis mede
to namen zijn de koekjes, die in aarden of metalen
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oventjes gebakken worden en welke men bij het
gebruik vooraf even in water weekt; zij heeten
Sagoe maroeka, op Banda Sangjera, op Celebes
Palekoe.
Voor de bereiding van sagoe voor de Europeesche markt ondergaat de ruwe sagoe echter nog
een zuivering. De sagoe uit de Molukken komt
zeer zelden naar Europa, maar veel weer die van
West-Borneo en van Oost-Sumatra, die door
Chineezen wordt opgekocht en voornamelijk te
Singapore verwerkt wordt.
be uitvoer van sagoe uit Nederlandseh Indie,
waarbij dan de uitvoer naar Singapore tot verdere
verwerking op parelsagoe is ingesloten, was in
1916 als volgt : ruw sagoemeel 10.140.715 K.G.
gezuiverd sagoemeel 9.207.517 K.G., andere
sagoe 11.392 K.G.
Behalve het meel van den sagoepalm gebruikt
men ook de bladeren en wel als duurzame dakbedekking. De gcdroogde bladeren zelve vormen
een goede soort atap, terw;j1 de 12 tot 15 voet
lange bladstelen onder den naam van gaba-gaba
een zeer duurzaam materiaal voor daksparren
geven, die op de wijze van bamboo worden
gebruikt.
SAGO t. Groot-Atjeh, buiten het eigenlijke
soeltansgebied, wordt verdeeld in drie sagOe's
(sagi's) of zijden, elk bestaande uit een zeker
aantal moekims, waarnaar zij dan ook heeten:
de XXII Moekims, de XXVI Moekims en
de XXV Moekims. De drie sagiboofden zijn
thans Gouvernementsambt enaren. Benoemd en
ontslagen werden zij tot heden door den Gouverneur-Generaal, maar in den vervolge zal de
Gouverneur van Atjeh dat doen.
SAGOEWEER. Zie PALMWIJN. Ook wel
Kolwater genoemd, d.i. water van den kolepalm.
SAGOPALM. Zie METROXYLON en SAGO E.
SAFER (EDUARD AUGUST VON). Word in
1849 te Breda geboren en in 1880 benoemd tot
Conservator van het museum to Haarlem en tot
Directeur der school van Kunstnijveriieid aldaar.
Bekend is de door hem vol -voerde epdracht om
voor de inzending op de wereldtentoonstelling
te Parijs in 1900 afgiestel3 to nemen van den
Boroboedoer op Java. Hij schreef o.a. : „De
versierende kunsten in N.O.I." 1900; „Eenige
Hindoemonumen1 en op Midden Java", Haarlem 1900. Overleed 4 Febr. 1918 to Haarlem.
SAHOE. Ternataansch district op de Westkust
van het Noordelijk schiereiland van Halmahera,
tusschen Gamkonorah ten Noorden en Djailolo
ten Zuiden. De i\ oh. bevolking is gevestigd in
de strandkampoengs Sahoe of Soah Raha, en in
de kampoengs Djarakore en Soesoepoe. Het binnenland heeft een vrij sterke bevolking, gevestigd in 7 groote en 20 kleine kampoengs. Dit
Sahoe is voor den sultan een belangrijk district
vanwege de belasting in rijst ten behoove van
de geheele hofhouding. Er wordt pier veel padi
op droge velden verbouwd.
SAJJID. Sajjid beteekent in het Arabisch in
het algemeen:„heer", maar is in den Islam
tevens een adellijke titel geworden, evenals
sjerief (dat in het algemeen „edele" bet eekent).
Met doze beide titels duidt men de afstaramelingen van den Profeet aan, de zgn. 'Aliden,
d. w. z. de nakomelingen van 'Ali, inzonderheid
die uit zijn huwelijk met Mohammeds dochter
Fatimah (vgl. SJI'IETEN). Hoewel het spraak-

gebruik in dit opzicht niet in alle Moslimsehe
landen vaststaat, worden veelal de afstammelingen van `All's zoon Hasa n: sjerief en
en die van zijn tweeden zoon Hoesai n:
s a j j i d 's genoemd. In Ned.-Indie, waar men
hoofdzakelijk sajjid's (dus nakomelingen van
Hoesain) aantreft, duidt men met den titel
sjerief bier en daar wel de in den Archipel
boron afstammelingen van sajjid's aan.
SAJJID OETHMAN. Zie OETHMAN.
SAKAI (ORANG). Zie ORANG SAKAI.
SAKENDER (BARON), naam van een eigenaardig Jay. gedicht, waarschijnlijk in de 2de helft
der 18de eeuw vervaardigd, dat op epische wijze
de vestiging behandelt van de macht der Hollanders to Batavia, de stichting van „Moer Djang
Keeng" ( =--- J.. P. Coen), de zoon van Baron Soekmoel, eee brooder van Baron Sakender. In 1851
is het werk in tekst, vertaling en aanteekeningen
met woordenlijst uitgegeven door A. B. Cohen
Stuart.
SAKRA. Vrij groote. plaats in de onderafdeeling Oost-Lombok, ten Z. van Selong, standplaats van een districtshoofd. Ook de naam van
het Sasaksch district in die onderafdeeling.
SAKSEN WEIMAR EISENACH (KARL
BERNHARD Hertog van). Tweede zoon van
den toenmalig regeerenden vorst van dat land,
word in 1792 geboren en ging, na reeds op jeugdigen leeftijd in de Napoleontische oorlogen den
vuurdoop te hebben ondergaan, in 1815 als kolo
nel in Nederlandschen dienst over. Hij word in
1848, als Generaal der Infanterie, benoemd tot
Commandant van het Indische leger, walk ambt
hij tot 1851 vervulde; overl. in 1862. Aan zijn
voorstellen dankte Let Indische leger — waarvoor hij, blijkens zijn laatste, uit bet hart gevloeide dagorder, groote sympathie koesterde —
o. m. de oprichting van het korps pupillen to
Gombong en de geweermakersschool te Meester
Cornelis; terwijl zijn adviezen nicer dan eons
in zake de defensio van Nederlandsch-Indietegen
een buitenlandschen vijand werden ingewonnen.
In 1834 verscheen zijn „Precis de la campagne
de Java en 1811".
Hij was lid van ( ttelijke geleerde genootschappen, eerelid van het Bat. Genooth. v. K. en W.
SALABANGKA-EILANDEN. Lage, met struikgewas begroeide eilandengroep aan de Oostkust
van Celebes, genoemd naar bet groo':ste van

de groep.
SALABANGKA(STRAAT) loops tusschen de
gelijknamige eilanden en de O.kust van het Z.O.
lijk schiereil. van Celebes, beZ. de Tomoribaai.
SALAK. Vulkaan op de grens der resiclentien
Batavia on Preanger-regentschappen. Het topgedeelte is sterk geerodeerd; men kan echter nog
twee kraterranden onderscheiden met een gemeenschappelijken middenrug (hoogste top 2211
M.); de Oostelijke is naar het N.O. geopend door
de diepe kloof der Tjiapoes, de Westelijke naar
het W., door een kleine beak, die langs de solfataren stroomt, de eenige geringe overblijfselen der
vroegere working. De hoogere hellingen zijn "neerendeels met zwaar bosch begroeid on de lagere
good bebouwd en vooral aan de Noordzijde dicht
bevolkt. Naar het Z.W. is de Salak ketenvormig.
SALAK (MAL., JAN., SOEND.). Zie ZALACCA.
SALAK-GEDE. Een niet moor werkzame vulkaan in den uitersten N.W. -hook van Bantam,
594 M. (Verbeek, Java. 869).

SALANGANEN—SALEIER (SILAYARA).

SALANGANEN. Zie GIERZWALUW.
SALAT. Zie SAMBAHJANG.
SALATIGA. Zuidelijkste afdeeling van de residentie Semarang, groot 903 K. M8, met op ultimo
1915 een bevolking van bijna 396.000 zielen,
waarvan een 1500-tal Europeanen, ongevder
3000 Chineezen, Arabieren en andere Vreemde
Oosterlingen. De afd. is verdeeld in twee contr8leafd. : Salatiga met de districten Salatiga en
Tengaran, en Ambarawa met de districten Ambarawa en Oengaran. Deze afdeeling bestaat
geheel uit vulkanisch bergterrein, dat voor een
groot gedeelte behoort tot de hellingen van den
Merbaboe, die op de Zuidergrens gelegen is. De
belangrijkste rivier is de kali Gading, lager kali Serang geheeten, welke het Z. O. gedeelte der afdeeling
doorstroomt. Het plateau in het Z.W. der afdeeling is zeer geschikt voor de cultuur van Europeesche groenten; ook werd er vroeger wel tarwe verbouwd. Er zijn 21 erfpachtsondernemingen, uitgeoefend op 71 erfpachtsperceelen, waarop koffie,
cacao, kina, coca, rubber en specerijen worden
verbouwd en twee ondernemingen voor den aanplant van suikerrietstekken. Tusschen Salatiga
en Ambarawa vindt men de Raw& Pening (zie
PtNING) waaruit de Toentangrivier afvloeit.
SALATIGA. Hoofdplaats van de gelijkn. afd.,
contrOle afd., district en regentschap Semarang
van de res. Semarang, gelegen aan den grooten
weg van Semarang via Bawen en Toentang naar
Soerakarta, op 12 K.M. afstands van de halte
Toentang van de N.I. Spoorwegmaatschappij.
plaats ligt 580 M. boven zee en heeft een koel,
aangenaam, maar eenigszins vochtig klimaat.
Men heeft er fraaie gezichten op de hellingen van
den Merbaboe en den Oengaran, welke laatste
berg geheel begroeid is. De woningen der Europeanen liggen grootendeels aan den weg naar
Toentang en om het z.g. kerkplein, een kleine
open vlakte, waarop de Protestantsche kerk is
gebouwd; r iet ver van het kerkplein ligt de bekende badplaats Kalitaman. Men vindt er een
Inlandsche Christengemeente met een steenen
kerkje en een Zendingsschool, een nederzetting
van het Leger des Heils en verder een belangrijk
militair hospitaal. De bevolking bedroeg op
ultimo 1905 een kleine 12.000 zielen, waarvan
700 Europeanen behalve het garnizoen, en 1300
Chineezen, verder 7 Arabieren en een 80-tal andere Vreemde Oosterlingen.
SALATIGA-ZEItIDING. Zie over de eigenaarcEge organisatie: ZENDIN G (Protestantsche).
Zij arbeicit in de residenties Pekalongan, Semarang en Rembang met uitzonderiaig van de
vroegere residentie Japara. Het aantal Zendingsposten bcdraagt 12.
SALAWATI. Eiland behoorende tot de RadjaAmpat, het gebied der Vier Radja's. Het, ligt op
de Noordwetkust van Nieuw-Guinea tusschen
0 ° 40' en 1° 30' Z.B. en 130 ° 35en 131° 10' O.L.
Aan de kust liggen verschillende nederzettingen; de twee grootste kampongs zijn:
Saraate aan den N.0.-hoek, de zetel van den
Radja en Sailolof aan de Z.W.kust, dat door
een kapitan-laoeL bestuurd wordt. De bevolking
dozer kampongs, meerendeels afkomstig van
elders, is i`viohammed ,lansch; de oorspronkelijke
bevolking is heidensch en houdt zich het liest
in de bosschen op, deals vestigt zich wel eons
tijdelijk aan het strand; zij heeft een eigen taal.
SALE H. Zie RADtN SALE H.
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SALEHBAAI. Groote, ruim 45 zeemijl om de
Z.O. het eiland indringende, zeer diepe bciaiaan de
Noordkust van Soembawa, beW. en beZ. de hellingen van de Tambora.
SALEIER (SILAYARA). Eiland gelegen tusschen ± 120 ° 25' on 35' O.L. en 5 ° 45' on 6° 30'
Z.B. ten Z.O. van Celebes en daarvan gescheidert
door de 16 K.M. breede Straat Saleier. Het is
van Kaap Tanette in het N. tot aan Kaap Apatana in het Z. 32 K.M. lang bij een grootste
breedte van 12 K.M. met een oppervlakte van
662 K.M. 2. Het geheele eiland is zeer bergachtig;
baaien en inhammen van eenige beteekenis
voor de scheepvaart zijn er niet, en de rivieren,
die alle naar de W.-kust afstroomen, zijn voor
de scheepvaart on de vischvangst van geen beteekenis, gedurende het grootste deel van het
jaar zijn zij zoo goed als waterloos,
De plantengroei is goring, een gevolg van de
klapper- en djagoengcultuur, welke laatste door
de onvruchtbaarheid van den bodem groote uitgestrektheden vereischt. Slechts in het regentschap Barang-Barang treft men nog uitgestrekte
wildhoutbosschen net goede houtsoorten aan.
Een poging om djati to planten mislukte.
De grootste kampongs zijn gelegen aan de
W.-kust to midden van groote complexen klappertuinen. Die in het binnenland zijn bij voorkeur
gebouwd boven op bergkammen, een gevolg
van de groote onveiligheid in vroeger tijd door
de strooptochten der zeeroovers. Good drinkwater is slechts spaarzaam aanwezig.
De bevolking is in hoofdzaak Makassaarsch
met bier en daar nederzettingen van Boegineezen en Boetonneezen, dikwijls herkenbaar aan
den naam van de kampong. De afkomst wordt
niet van Z.-Celebes, maar direct van Loewoe afgeleid, familiebetrekkingen mot Z.-Celebes zijn
er weinige. In naam belijdt men den Mob. godsdienst, maar overal zijn nog duidelijkde sporen van het heidendom zichtbaar.
De taal heeft bestanddeelen van Makassaarsch,
Boegineesch en Boetonneesch, in de binnenlanden heeft men dialecten, die zelfs door de regenten
niet verstaan worden.
De woningen zijn alle op palen gebouwd, zeer
eenvoudig, van primitieve materialen, als licht
hoot, bamboo en atap, slechts die der hoof den
zijn degelijker, grooter en geriefelijker. Aileen
de regent van Boni obangoen heeft een Gouvernementswoning, waar het heiligste ornament, de
kato'an, d. i. een ruim 1 M. hooge en breede
bronzen keteltrom, wordt bewaard.
Het voornaamste middel van bestaan is de
klappercultuur. Do geheele W.-kustvlakte wordt
daarvoor gebezigd, ook in de binnenlanden in de
nabijheid der kampongs vindt raen groote complexen tuinen. Als tweedo cultuur moot genoemd worden die van djagoeng als zeer belangrijk, daar geen rijst verbouwd wordt en dit hot
eenige -voedingsgewas is , dat geplant wordt ; de
andere culturen zijn van weinig beteekenis.
Waren de Saleiereezen vroeger bekend als
koene zeevaarders, door de groote uitbreiding,
die de Kon. Paketvaart Mij. de laatste jaren onderging, werd hun veel uit de hand genonaen
en is de zeevaart zeer verminderd.
Van de nijverheid moot genoemd worden
do zoutfabrikatie. Te Padang heeft men goed
onderhouden zoutpannen, op vele andere plaatsen maakt men zout voor eigen behoefte. Het

474

SALEIER (SILAYARA)—SAMBALIOENG.

pottenbakkersbedrijf neemt of door concurrenie met de Spermonde-eilanders, die fijner
produc - en. leveren. Ook het weven van doeken
is zeer acitteruitgegaan. Vroe_ -_er waren de
Saleie•ees,che doeken bekend bij de Compagnie
en tot in de Molukken en Kleine Soenda-eilanden; sedert een 25 jar zijn •e echter geheel
verdrongen. door hu
doeken. Zoo
verdween ook de een zoo behngrijke katoencuLuur. Mooie doeken worden alleen nog maar
gemaakt door vrouwen en dochters van hoofden, thar de ad,:tt, hun het dragen van eigen
weefsels voorschrijit.
De 'handel is bijna geheel in handen van
Chineezen, eenmaal 's jaaTs komt een kleine
vloot van den Spermonde-Archipel en van
BoeLon gins- en aurdewerk en allerlei
snuisn erij en.
De gezondheidsL.oestand
zeer slecht, vooral
door maltriit, die epidemisch voorkomt. De
maanc► en December, Jt,nuari, Februari zijn
dearvoor berucht. Zwartwaterkoorts is niet onhekend. Dysenterie komt geregeld, alhoewel
niet epidemisch voor, cholera is zeldzaam.
De kindersL elite ins zeer groot. Vroc,g,er was er
op Saleier een officier van hezondheid, later
eon dokrer djawa, nu geen enkele geneeskundige. De vaccinatie werkt zeer good, sederi
jaren zijn er geen pokkengevallen moor voorgekomen; de elating ondervindt geen moeilijkheden bij de bevolking.
Te Benteng is een Inlan.d.sche Gouvernementsschool, to Padang en Bara Batangmata
zijn particuliere scholen (Inlandsche), welker
succes geheel afhankelijk is van de bekwaamb.eid der onderwijzers,
SALEIER. Onderafd. der aid. Bonthain, Gouv.
Celebes en Ond., bestuurd door een controleur
met standplaats BenLeng, gevormd door het
hooideila,n.d Saleier met daaroni liggende eilancljes en eilandengroepen.
SALEIER(STRAAT). 16 zeem.iji breede, zeer
diepe straat tusschen de geleidelijk 9,floopende
Z.O.punt van het, Z.W.lijk schiereiland van Celebes en de nae'b terrassen oprijzende Noordpuni)
van hey smalle eiland Saleier.
SALEIERSCH (SILADJA'SCH of SILAJARA'SCH). Zie MAKASSAARSCH-BOEGINEESCHE TALEN.
SALENDRO. Zie MUZIEK EN .MUZIEKINSTRUMENTEN.
SALIJARA (s0END.). Zie LANTANA.
SALM (ABRAHAM). Gab. to Amsterdam
in 1801 en aldaar overleden in 1876; hij bracht
een groot gedeelte, zijns 'evens in Indio door en
sehildord.e eon aanzienlijk aantal landschappen
van Java, die op de koloniale, tentoonstelling to
Amsterdam in 1883 to zien waren.
SALOEMARADJA-GEBERGTE. Hooggebergte op den Noordelijken arm van Celebes (zie aldaar) met den bergtop Malino (2707 M).
SAMA IND A. De VIII Moekims Sama Indra,
en LhO' Kadjoe zijn eon landschap van de onderafd. Sigli, afd. Noordkust van Atjeh. De bevolking telt o.m. 2296 geregistreerde mannen (19 .15).
SAMADOEA. Landschap van de onderafd.
ling Tapa' Toean, aid. Westkust van At omvattend de v - allei van de Kroeeng Samadoea. De
bevolkieg ad ± 2200 zielen is van oorsprong
Maleisch, doch thans stork veratjehscht.
SAMAKOER0'. Landschap van de onderafd.

LhOc- Seumawe, afd. Noordkust van Atjeh. De
bodem is geheel vlak, behoudens eenige large
heuvels in het Z., aan den N.-voet waarvan zich
de Paja Boebeue uitstrekt. Ten N. daarvan wordt
het geheele landschap bedekt door uitgestrekte
ganapongs en prachtige sawahs, die, hoewel van
den regen afhankelijk, geregeld overvloedigo
oogsten geven. De bevolking is zeer dicht en
telde op het einde van 1915 o.m. 1193 geregistreerde mannen.
SAMALANGA. Een landschap, dat met zijn
onderhoorigheden II Moekims Toenong in het W.
en Plimbang en Peudada in het 0., deal uitmaakt
van de onderafd. Bireuen, afd. Noordkust van
Atjeh. Het land wordt bevloeid door vele Z.-N.
stroomende rivieren, on produceert rijst, pinang,
suikerriet en tabak. Verder boschproducten, als
hoedanig ook vallen to noemen: ivoor en rhino.
ceroshoren. Ult. 1915 woonden er o.m. 8397
geregistreerde mannen.
SAMANGKA (soE ND.). Zie CITRULLUS.
SAMAOE. Zie StMA0E.
SAMARANG. Zie SEMARANG.
SAMARINDA. Afdeeling van de residentie
Zuider- on Oosterafdeeling van Borneo, onder een
assistent resident met standplaats Samarinda.
Verdeeld in 5 onderafdeelingen: 0 ost -Koetei, West.
Koetei, Boven-Mahakam, Beraoe en Boeloengan.
SAMARINDA. Voornaainste handelsplaats
van de Oostkust van Borneo, gelegen aan de Mahakam, even boven haar delta, zetel van den
assistent-resident van de afdeeling Samarinda.
De ongeveer 700 M. breede rivier scheidt de
nederzetting van Boegineezen, die onder den Sultan van Koetei staan, op den rechteroever, van
die op den linkeroever, waar, op den door den
Sultan afgestanen grond, naast den assistentresident en zijne beambten enkele Europeanen
en een aanzienlijk aantal Chineesche en Band.jareesche handelaren wonen. Doze hebben den
in- en uitvoerhandel met Singapore, Celebes en
Java bijna geheel in handen; hoofdzakelijk worden uitgevoerd getah pertja en rotan, die het
stroomgebied van de Mahakam oplevert. De
plaats is nog klein (1905: ± 4730 inwoners),
maar gaat stork vooruit ; de huizen zijn van hout,
het aantal nette woningen neemt steeds toe.
Vlotwoningen komen niet moor voor. De Sultan
woont to Tengaroeng, waar ook het geheele zelfbestuur is gevestigd.
In de nabijheid van Samaria-Ida vindt men wat
steenkoolexploitatie en zeer belangrijke petroleumterreinen. Zie ook BORNEO.
SAMBAL (mAL., SOEND.), sambel (JA.v.). Zie
RIJSTTAFEL.
SAMBALIOENG. Landschap met zelfbestuur,
vormende het Zuidoostelijk deel der onderafdeeling Beraoe van de afdeeling Samarinda der
residentie Z. en 0. afd. van Borneo. Het wordt
begrensd ten W. door Boeloengan, ten N. door
Goenoeng Taboer, ten 0. door de zee van Celebes
en ten Z. door Koetei. Tot het landschap worden
gerekend een 8-tal eilandjes. De uitgestrektheid
bedraagt ongeveer 17.985 terwijl het naar
schatting 6000 inwoners telt. Het geheele land
is, behoudens een snaalle kuststrook, zeer berg-,
achtig. Het wordt doorstroomd door de Keleirivier, met haar zijtakken, die op de W. grans in
het gebergte ontspringt on bij Sambalioeng, do
verblijfplaats van den vorst en de voornaamste
kampoeng, zich met de Segah of Makam vereenigt
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tot de Koran- of Beraoe-rivier. De binnenlanden

zijn uiterst dun bevolkt. Het bestuur berust bij
een Sultan, die de korte verklaring heeft geteekend (17 Nov. 1906). De geschiedenis van Sambalioeng houdt ten nauwste verband met die van
Goenoeng Taboer, waarvan het geruimen tijd
een deel uitmaakte; zie daarom aldaar. De bevolking bestaat uit Mohammedanen (Maleiers
met Boegineezen en andere stammers vermengd,
waartoe ook behooren de Badjo's, — zie ORANG
BADJO —) en heidenen, voornl. bestaande uit
drie stammen : de Basaps, de Poenans en de
Sagai's. De bevolking drijft eenigen handel in de
voortbrengselen des lands, voornl. bestaande in
ateenkolen, boschproducten enz.
SAMBAS. Landbeschrijving. . Zelfbesturend landschap gelegen in de afdeeling Singkawang der residentie Westerafdeeling van Borneo
en daarvan vormende de onderafdetlingen Singkawang, Pemangkat, Bengkajang en Sambas.
De geheele uitgestrektheid met de eilanden
bedraagt ± 12.320 K.M 2.
Het landschap wordt begrensd ten W. en N.W.
door de Chineesche Zee van den mond der Doeririvier tot Kaap Dato; ten Z. en Z.O. door Mampawa — waar de Doeri gedeeltelijk de grens uitmaakt — Landak en Sanggau, ten 0. en ten N.O.
door Sarawak. Behoudens een breedo moerassige
kuststreek benoorden .Singkawang tot dicht
bij Hoek Dato, is het land zeer bergachtig; die
vlakke strook wordt alleen in het Noorden
door een vrij hoog gebergte afgebroken. Van beduidende hoogte zijn de G. Raja (920 M.), Z.O.
van Singkawang en de G. Bawang (1442 M.) benoorden Bengkajang. Volgens onderzoekingen
van lateren tijd zijn sommige van vulkanischen
oorsprong. De voornaamste rivier is de groote
Sambas, ontstaan uit de samenvloeiing van de
Koemba en de Sambas, die, na opneming van
de Bantahan die als Groote Sambas Z.W.waarts
gaat en tusschen P. Pekok en T. Bila met een
breedte van ruim 1500 M. in zee uitmondt.
Voorts de Kleine Sambas, de Sebangkau, de
Selakau, de Raja, de Doeri, en hoog in het Noorden, de Raloh, een breede rivier, met vele zijtakken, ontstaan op den G. Asoe Ansang.
Het geheele landschap wordt door deze rivieren,
met tallooze bijrivieren, bevloeid.
Plaatsen van eenig belang zijn, behalve de
hoofdplaats, o.a. Pemangkat, Singkawang, Djintan, S dau, Loehabang, Koelor, Montrado, Bengkajang, Sebalau, Salinse, Ledo. De
meer bevolkte plaatsen zijn door betrekkelijk
goede wegen verbonden.
Bev olkin g. De bevolking is vooral benoorden de hoofdplaats, waar ze voornamelijk
uit Dajaks bestaat, dun gezaaid. Hare sterkte
bedroeg ulto. 1915 : 123.600 zielen, waaronder
100 Europeanon, 26.600 Dajaks, 67.000 Maleiers,
Javanen en Boegineezen, 30.000 Chineezen en
270 Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen.
De cultures zijn die van gambir,
peper, rubber, sagoe, klappers, r.;jst - en pinang. Zij
worden hoofdzakelijk door Chineezen gedreven.
Het landGehap Sambas trek reeds sedert jaren
(1888-1890) de bijzo -ndere aandacht der partieuliere landbouw- en mijnindustrie; van de
zeer talrijke eoncessies, welke daar sedert 1886
worden uitgegeven, is echter nog slechts cen en-

kele in exploitatie gebleven.

475

Ges c hie deni s. Zie de groote Encycl.
van Ned. Indio.
B e s t u u r. Aan het hoofd van het landschap
staat de Sultan, sedert 1866 Mohammad Tsafioe'd-din. Hij bestuurt met zijne 4 landsgrooten
het landschap in overleg on overeenstemming
met de aldaar geplaatste Gouvernements-ambtenaren. Zijn gezag strekt zich uit over de inheemsche Maleische en Dajaksche bevolking, die
buiten de Gouvernements etablissementen woont
Verder zijn met bepaalde bestuurswerkzaamheden belast pangerans on mantri's, tjetria's geheeten, waarvan zes als vertegenwoordigers of
wakils van den Sultan optreden ; onder dozen
staan weder districtshoofden of wedono's, kampoenghoofden en pembekels.
SAMBAS. Onderafd. der afd. Singkawang van
de res. Westerafd. van Borneo met gelijkn.
hoofdplaats. Deze onderafd. bevat een deel
van het landschap Sambas, zie aldaar.
SAMBAS. Hoofdplaats van de onderafd. Sambas der afd. Singkawang van de res. Wester-Afd.
van Borneo, tevens hoofdplaats van het gelijknamige Sultanaat aan do kleine Sambas. Op
1 Dec. 1910 werd bier een school voor kinderen
van aanzienlijke inlanders geopend, welke zeer
druk bezocht wordt.
SAMBODJA. Belangrijke nederzetting van de
Bataafsche Petroleum Mij, gelegen binnenwaarts
op ± 6 K.M. van het strand aan de Sambodjarivier bezuiden de Mahakam-monding in de afd.
Samarinda, res. Z. en O.Afd van Borneo.
SAMBODJA (JA.v.). Zie PLUMIERA.
SAMBOE. Eilandje, behoorende tot de afdeeling Tandjoeng -Pinang, residentie Riouw en
onderh.; bekend om de groote petroleumtankinstallatie. Zie TANDJOENG PINANG.
SAMINISME. Inlandsche eommunistische geestesstrooming op Java, met de z.g. Agarna, Nabi
Adam als levens- en zede-leer, omstreeks 1890
onderricht door Samin alias Soerontika, landbouwer in Blora (Rembang). Volgens de beginselen dier leer is het verboden te liegen, to
stolen, overspel to plegen of kwaad met kwaad
to vergelden; voorts client in alles geduld te
worden betracht; voedsel en geld inogen alleen
door eigen arbeid worden verkregen, en moeten
desgevraagd worden -tveggeschonken. Tot 1905
trek doze utopistisehe leer weinig de aandacht.
De aanhangers van Samin wilden slechts met
rust gelaten worden, orn geheel hun eigen leven
to leiden, zonder anderen lastig te vallen. Met
de verbreiding der leer kwarn cen anarchistische
riehting aan den dag, welke allengs leidde tot
lijdelijk, een enkcic maul tot daadwerkelijk
verzet tegen het ovc,q-.heidsgezag. Er waren extremistische volgelingen, die de reehtmatigheid van
elk gezag ontkenden, bouwgronden en bosschen
als vrij bezit besehoui.vden, weigerden belastingen
to betalen of dcsadicnten to verrichten, en
desaregelingen niet oprolgen. Ten slotte
moest in 1907 &train, dic under den invloed
diet- personen gcraal;t, met 8 volgelingen
in het belong der oponbare rust en orde buiten
Java worden verbannen. in 1914 stierf Samin
te Padang.
Intussclien werd de leer verbreid in Grobogan
en Pati (Semarang) en in Ngawi Pladioen).
Do Saministen gedroegen zich als rustige landbouwers, doch vermeden elke aanraking met
ambtenaren of hoofden. Eenige jaren later vial
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ook onder dit deel der bevolking een opleving
waar te nemen, welke rich uitte in lijdelijk verzet en tartend optreden., hetgeen in Pati in
1914 leidde tot ernstige ordeverstoringen, welke
met geweld moesten worden gekeerd. In 1917
werd de verzeo-leider Pak Karsijah verbannen.
Op het eind van 1917 waren er in het geheel
2300 Saministische gezinshoofden, waarvan 1700
in het regentschap Blora en 283 in Bodjanegara
(Rembang), terwijl de overigen verspreid zijn
over de regentschappen Rembang, Ngawi,
Grobogan, Pati en Koedoes. Zie Indische Gids,
December 1918 p. 1444 vlg. en Mededeelingen
omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang. Batavia Landsdrukkerij 1919 p. 9 vlg.
SAMMAN (Moehammad ibn. ‘_kbd al-Karim
as-Samman). Doze in Ned.-Indio als heilige vereerde mystieke leeraar leefd.e in de eerste helft
der 18e eeuw to Medinah. De naar hem genoemde mystieke orde is de Tarikah Sammanijjah. Bekend is in Ned.-Indio de zgn. ratib
Samman, d. i. de door Samman ingestelde,
met heftige liehaarnsbewegingen en groote luidruchtigheid gepaard gaande godsdien.st oefening,
welke als middel dient om in eenen staat van
mystieke geest -verrukking te komen (vgl. RATIB). De levensgeschiedenis van dozen heilige
(de zgn. hikajat of manakib Samman), bevattende verhalen over de door hem gewrochte
wonderen, in Ned.-Indio zeer populair. Zoowel het reciteeren erls bet aanhooren daarvan
geldt als een vroom werke
SAMOSIR. Onderaideeling van de afdeeling
Bataklanden der residentie, Tapanoeli. Zij omvat
in hoofdzaak het gelijknamige eiland, maar bovendien nog eenige landschappen op den hoogen
Westelijken oever van het Toba meer (Sagala,
Limbong, Saboelan en Tainba). De hoof dplaats
is Pangoeroeran op hot eiland. Samosir, do zetel
van een controleur.
Het tegenwoordige eiland Samosir heeft een
lengte van ongeveer K. M. en een breedte
van niet moor dan 20 K. M. De oepervlakte
bedraagt volgens den topographischen dienst.
(Jaarverslag 1910, pg. 298) ± 630 K.M. 2 , terwijl anderen een oppervlakte aannemen van
766 K.M. 2 V(1, 6r korten tijd was Samosir met den
Westelijken never van het Tobameer verbonde -n
door eon zeer lage on niet moor clan. 200 M. breede
landengte, die ontstond door het puin van den
vulkaan. Poesoek Boekit van het hooge berg-land
van Toba. Sedert in 1906 de lage landengte is
doorgeAolten is Samosir van sehiereiland tet
eiland geworden. Het Weston on Zuiden van het
eiland is wat terreinformatie betreft vrij vlak, in
bet midden verheft rich een plateau van 1400 tot
1600 M. hoogte. Naar het Oosten loopt het terrein zeer steil naar het meer af, met scherpe on
breede ruggen en diep ingesneden ravijnen.
Het steilst is het Zuiclelijk deel der Oostkust.
Genoemde terreinformatie is zeer duidelijk to
zien aan den grooten weg, die in 1909 dwars
over bet eiland van Oost naar West is aangelegd, 23 paten lang en zeer geaccidenteerd is.
Een ontelbaar aantal voetpaden zijn er verder,
die het land als eon spinneweb overdekken, terwijl bovendien can groote weg om het eiland
heen bijna gereed is gekomen. Het eiland is niet
onvruchtbaar, de bodem bestaat nit eon rooden,
leemachtigen grand, bier en daar, vooral in het

Zuiden, bezaaid met steenen. In hooge mate lijdt
het land echter aan watergebrek, niettegenstaande er gemiddeld 1270 m. M. regen per jaar
valt. Dit water dringt echter nagenoeg niet in den
bodem en loopt ongebruikt naar het moor. Het
eiland, dat ongeveer boomlocs is rijk aan
gras, dat de algemeene bedekking van den bodem
vormt. Veeteelt is daardoor een zeer belangrijk
middel van bestaan, vooral teelt van paarden,
die veel naar de Karo-landen worden uitgevoerd.
Voornamer dan de veeteelt is echter de landbouw.
Men beoefent nagenoeg niet anders dan den natten rijstbouw, maar de daarvoor geschikte strook
grond is zeer smal on er is bovendien niet voldoende water aanwezig voor een verdere uitbreiding der sawahs. Het eiland kan dan ook de
dichte bevolking niet voeden, vandaar groote armoede on een aanzienlijke emigratie van de mannelijke bevolking (70 a, 85.000 zielen, ( f 160 per
K.M. 2 ) naar het cultuurgebied van Sumatra's
Oostkust. Van de overige kleinere middelen van
bestaan verdient vermelding de visscherij op het
moor. Ook blocit de weefkunst; hier worden nog
de fraaiste exemplaren van de ragidoep geweven.
Op groote schaal wordt pottenbakkerij beoefend;
iron doet pogingon de verbouw van aardappelen
ingang to doen vinden.
De kampoengs zijn incest op kleine heuvels gebouwd, behalve die aan het strand. De bewoners
zijn tot die bouw -wijze overgegaan in verband met
de vroeger veelvuldig voorkomende oorlogen.
Bike kampoeng is omgeven door een (garden of
steenen wal van 21- 5, 3 M. hoogte on ter breed to
van ongeveer 11 Meter beplant met bamboo.
Doze beplanting diende vroeger voor verdediging, thans tot bescherming tegen de hevige
winden, die vaak over het eiland waaien.
De bevolking staat als veil on lui behead; behalve sirih, waarvan zij zeer verslaafd is, wordt
veel opium gebruikt, die van uit Sibolga wordt
aangevoerd. Indien men een lijn trekt dwars door
het eiland van Lottoeng in het 0. naar Pangoeroeran in het W. ban men zeggen dat de bevolking ten Zuiden van doze lijn wat baraktereigenschappen, gewillig]leicl behulpraamheid betreft, zeer ver ten a obter staat bij die, welke ten
Noorden van doze lijn woonachtig is. Het is wel
zeer merkwaardig dat de rending joist ten Zuiden
van doze lijn het meest gowerkt heeft. Langen
tijd heeft op Samosir pandelingschap bestaan.
Doze instelling is met ingang van 1 Januari 1910
afgeschaft, doeh daze datum is later verschoven
tot Maart 1914.
Het grootste deal der bevolking is nog heidensch ; bier en daar, o.a. to Semenindoe aan den
Noordelijken kampoengrand, treft men nog beelden aan, die op vroegeren Hindoe-invloed wijzen.
Sedert 1893 is de rending met succes werkzaam.
De drie zendelingen hebben reeds vele Tnlanderstot
het Christendom bekeerd, o.a. in Palippi on in de
hoeta's Naingonang, Si Pira en Oerat, alle aan
de Z.W. trust; zij besehikken over 12 scholen met
een 600 leerlingen. In 1911 bedroeg het aantal
Christonen 794, in 1914 breidde het rich uit tot
1768. Om politieke redenen dient aandacht geschonken to worden aan het onver-woestbaargeloof
aan den „godvorst" Si Singa Mangaradja, vooral
omdat op Samosir nog al wat familieleden wonen
van den in 1907 gevallen Ompoe Poole Batoe, den
laatsten der rij van vorsten. De Parmalimsekte
(zie IllEATAL S) vond bier een uitstekenden
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bodem en ook de Parhoedamdam beweging
•
(zie ald.) kon welig tieren.
SAMPAN. Zie VAARTUIG EN.
fiAMPANG. Afdeeling en regentschap van de
residentie Madoera, groot ruim 1483 K.M. 2 ; zij
bevat de controle-afdeeling Sampang met de
districten Sampang, Kedoengdoeng, Tordjoen en
Kotapang. Met uitzondering van een alluviaal
terrein aan de Zuidkust bestaat de bodem van
deze afdeeling uit tertiair gesteente, nl. mergels
en mergelachtige kalksteenen; de mergels vindt
men meer in het midden, de kalksteenen aan de
Noord- on de Zuidkust ; het terrein is over het
a1gemeen zeer heuvelachtig.
Langs de geheele Noordkust van de afdeeling
zijn zeevisscherij, de bereiding van droge visch
en trasi, benevens handel en ooftteelt de naiddelen van bestaan. Tal van welvarende desa's zijn
daar gelegen, waaronder de distr. hoofdpl. Ketapang (zie aldaar) de voornaamste is.
SAMPANG. Hoofdplaats der afdeeling van denzelfden naam, residentie Madoera. Zij was reeds
tegen het eind der 17e eeuw, naar Valentijn's beschrijving to oordeelen, een handelsplaats van beteekenis. Zij telt ongeveer 9000 inwoners, waaronder ongeveer 50 Europeanen, 300 Chineezen on
10 Arabieren.
SAMPEU (soEND.). Zie OEBI KAJOE
SAMPIT. Onderafd. der afd. Koeala Kapoeas
van de res. Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, onder een controleur met standplaats
Sampit, bestaande uit de districten Sampit,
Mendawei on Pemboeang.
De bevolking bestaat uit Maleiers, vermengd
met Javaansche bestanddeelen, en Dajaks.
De onderafdeeling wordt hoofdzakelijk gevormd door het stroomgebied van drie groote
rivieren, n.l. de Pemboeang of Serojan, de Sampit of Mentaja on de Mendawei of Katingan.
SAMPIT. Rivier in de Z. en 0. afdeeling van
Borneo (zie BORNEO IV. D).
SAMPITBAAI. Breede, driehoekige, voor het
Zuiden geheel open baai met zeer matige diepten
op de Zuidkust van Borneo, waarin de goed bevaarbare rivier van dien naam
SANA ()Av.). Zie PTEROCARPUS INDICUS.
SANDELHOUT. Tjandana, (JAv.), Tfendana
(mAL.), zijnde dit de Sanskrit-naam, die door
geheel Indie bekend is.
Santalum album L., fam. Santalaceae, kleine
altijd groene boom; in Britsch Indie inheemsch
in het Zuidelijk deel van Dekkan, waar hij in on.
vruchtbare gronden, tot op 3000 voet wast, on in
het groot gekweekt wordt, bepaaldelijk in Mysore; in Nederlandsch-Indi6 vooral wildgroeiend
op de kleine Soenda-eilanden, en voorts
op Java, Madoera en de Molukken. Levert
het wclriekende wit en geel Sandel-, Santel.
of Santal-hout, dat belangrijk is als reukhout en. medicijn. In het eigenlijk Sandel-gebied, nl. Timor, Savoe, Roti, Soemba, wordt
er weinig verricht om dit kostelijke gewas
voortteplanten of zelfs maar tegen vernietiging
to beschermen. Vrij aanzienlijke hoeveelheden
worden nog ieder jaar uitgevocrd van Koepang
en Atapoepoe.
SANDELHOUT - EILAND. Zie SOEMBA.
SANDELWOOD, Zie PAM', D.
SANGA - SANGA. Plaats gelegen aan de SangaSangarivier, rechterzijtak van de Mahakam,
afdeeling Samarinda, residentie Z. en 0.afd. Bor-
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neo. Heeft alleen beteekenis door de belangrijke
petroleum productie daar ter plaatse.
SANGGAR. Landschap in de onderafdeeling
Bima, afdeeling Soembawa, residentie Timor en
Onderh. Zie SOEMBAWA.
SANGGAR (DOMPO) - BAAI. Kleine, open baai
aan de Noordku
st van Soemhawa, be0. de Tambora voor de kampong van dien naam.
SANGGAROENG. (TJI) Rivier op Java, ontspringende aan de Z. helling van den Tjorimai,
doorstroomt met in het algemeen. 0.-waartschen
loop in ontelbare bochten het gebergte van het
regentschap Koeningan (res. Cheribon), en wordt
beneden de gelijknamige hoofdplaats door een in
den rotssteen van den steilen oever uitgekapte
waterleiding, de Soerakatiga, dienstbaar gemaakt
aan de bevochtiging van verschillende sawahs.
In de vlakte van Losari vereenigt zij zich met de
Tji Tjangkolak, on valt bij den hoek van Losari
in zee. -Na de vereeniging met de Tji Tjangkolak
wordt zij veelal Tji Losari genoemd [(zie LOSARI
(TJI).]
SANGGAU. Landschap, administratief behoorende tot de onderafdeeling Sanggau der afdeeling
Pontianak van de resi I entie Westerafdeeling van
Borneo, oppervla k . ± 7552 K.M 2. Het grenst tenW.
aan Tajan en Landak on Sambas, ten N. aan Se'rawak en Sintang, ten O. enZ O. aan Sekadau on ten Z.
aan
De bevolking bestaat uit Dajuks ten getale
van ruim 28.000 zielen, ± 8500 andere Inlanders
(voornl. Maleiers), on 600 Chineezen. De Dajaks
bewonen meer de bovenlanden, houden zich
voornl. bezig met landbouw en inzamelen van
bosehproducten, waarin ze met de Maleiers
handeldrijven, welke laatsten de artikelen uitvoeren. De Chineezen en Maleiers vinden veelal
een bestaan in de goud- en diamantgraverijen,
in mindere mate echter dan voorheen.
SANGGAU. Onderafd. der afd. Pontianak van
de res. Westerafd. van Borneo. Zij staat onder
het bestuur van een controleur B.B. met standplaats Sanggau en bevat de landschappen Sanggau on Tajan, zoomede het onder rechtstreeksch
bestuur gebracht landschap Meliau. De bevolking telde ulto. 1915 ± 65.900 zielen, waaronder
een tiertal Europeanen, ± 50.000 Dajaks,
13.000 andere Inlanders, ± 1800 Chineezen.
SANGI - EILANDEN. Groep van eilanden,
Noordwaarts van de Minahasa, uitmakende de
onderafdeeling Sangi-eil. der afdeeling Menado
van de residentie Menado. Zij zijn gelegen op
gemiddeld 125° 30' O.L. tusschen 2' 4' 30" en
ruim 4' 50' N.B. De onderafdeeling wordt onderverdeeld in 5 landschappen: lste Kandhar
Taroena (zie aldaar), 2de Manganitoe (zie aldaar),
3de Taboekan (zie aldaar), 4de Siaoe (zie aldaar)
on 5de Tagoelandang (zie aldaar), die elk be
stuurd worden door een radja met zijn mantri's,
nl. djoegoegoe's (tweede hoofden) on kapitan's
laoet (negorijhoofden). De eersten hebben bij
contracten de opperheerschappij van het
Gouv. erken'T en zijn thans weinig meer
dan bezoldigde ambtenaren. De voornaamste
eilanden zijn; Sangi of Groot Sangi, met een
bevolking van 60000 zielen, Siaoe met ongeveer 40000 bewoners en Tagoelandang met 7000
bewoners. Zij zijn zeer bergachtig en laten slechts
een vlakke kuststrook van 12 tot 2 K.M. breedte
vrij ; langs de stranden vindt men hier en daar
moerassen. Op de eilanden Sangi, Siaoe en
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Roeang zijn werkende vulkanen, die meermalen
groote verwoestingen hebben aangericht : op
Sangi, de G. Awoe (zie AW0E11). op Siaoe
eveneens de G. Awoe (zie bij SIAOE). De inl. bevolking der Sangi-eil. wordt onderscheiden in aanzienlijken (afstammelingen der radja's) en burgers (vroeger waren er ook slaven). Met uitzondering van enkele Mohammedanen en een 600
Chineezen zijn de bewoners der Sang i-oil.
alien Christenen. Landbouw is het hoofdmiddel
van bestaan, de klappercultuur is een yolksoultuur geworden (copra verkoop); vischvangst
is nevenbedrijf. De notemuskaatteelt gaat
achteruit, doordat de boomen door een ziekte
zijn aangetast. De nijverheid bepaalt zich tot
het vervaardigen van vaartuigen (zelfs kotters
en kleine schoeners worden gemaakt), het
smeden van werktuigen en allerlei knutselwerk.
De kunst van het woven en verven van stoffen
(de z.g. kain koffo en tagos6) verdwijnt langzamerhand, doordat de nit de hand geweven
koffostoffen (voor kleeding en versiering) verdrongen worden door de veel goedkoopere ingevoerde katoentjes. De handel is voornamelijk in
handen. van Chineezen.
SANGI - EN TALAUDEILANDEN (Comite tot
voorziening in de geestelijke behoeften van de
gevestigde Protestant sche Christen ge meenten
op de). De zendingsposten dezer vereeniging zijn
gevestigd op de navolgende eilanden, A. Tagoelandang, een zendingspost; B. Siaoe, 2 posten ;
C. Groot-Sangi 4 posten ; D. Salibaboe 1 post ; E.
Karakelang, 2 posten. Het officieele domicilie
van het Comae is Amsterdam; het bureau
is echter gevestigd in het gebouw der Ned. Zendingschool, thans te Oegstgeest. Zie verder ZENDING (Protestan tsche ).
SANGIANG. Zie HEIDENDOM p. 188.
SANGIR. Rivier, rechter zijtak der Batang
Hari (zie SUMATRA (R i vier e n).
SANGIREESCH of Sangirsch is de taal van
de Sangir-eilanden, van welke Groot-Sangir het
voornaamste is. Op dit eiland wordt, met eenige
plaatselijke verschillen, het hoofddialect gesproken; gewoonlijk wordt dat van het landschap
Manganitoe als het standaard-dialect beschouwd,
omdat het 't best bekend is. Siaoe, dat ten Z. van
Gr. Sangir ligt, heeft een eigen dialect. Nog meer
Z.lijk ligt Tagoelandang, waar eveneens een
afzonderlijk dialect bestaat. Op de eilanden aan
de N. kust der Minahasa wordt ook veel Sangireesch gesproken, daar zij hoofdzakelijk door
Sangireezen worden bewoond.
Het Sangireesch behoort tot de Filippijnsche
taalgroep; het is allereerst verwant met het
Talaoetsch, het Bentenansch en het Bantiksch
en vervolgens met de Minahassische talen, vooral
met het Tonsea'-sch, voorts nog met de talen
der Soeloe-eilanden en der Filippijnen.
Nevens do dagelijksche taal bestaan er van een
aantal woorden omschrijvingen, verminkingen,
oude synoniemen, die (vroeger meer dan thans)
in gebruik waren op zee, waar men vele dingen
niet bij hun waren naam dorst to noemen, om
goon gevaren uit to lokken. Zulke termen heeten
Sasahara of Sasalili.
SANGKAPOERA. Hoofdplaats van het eiland
en de afdeeling Bawean (zie aldaar), met
4000 inw., tot de res. Soerabaja behoorende.
SANGKOELIRANBAAI is de N.Z.-loopende,
tamelijk diepe, verwijde mond van de gelijkna-

mige en verscheidene andere rivieren op de Oostkust van Borneo, ten W. van honk Mrngkalihate
SANINTEN (soEND.). Zie CASTANEA ARGENTEA.
SANTALUM ALBUM L. Zie SA.A.NDELHOUT.
SANTAN (MAL.), Santen (J AV., SOEND.).
Het geraspte kiemwit van rijpe klappernoten,
dat tot bereiding van verschillende spijzen gebruikt wordt.
SANTEN. Zie, SANTAN.
SANTRI. Leerling van een school voor godsdienstonderwijs (vgl. PtSANTREN). Ook algem.eene benaming ter aanduiding van personen,
die zich min of meer ijverig t oeleggen op naleving
van de geboden van den Islam.
SAOESOE. Zelfbesturend landschap in het
Zuidwestelijkst gedeelte der Tomini-Bocht, behoorende tot do onderafd. Parigi (afd. MiddenCelebes) der res. Menado.
SAPANHOUT. Zie CAESALPINIA SAPPAN.
SAPAR, d. i. de 2e maand van he' Mohan:tinedaansche jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE
KALENDER- EN GEDENKDAGEN. A. •
SAPARANTOE (JAv.). Zie SINDORA SUMATRANA.
SAPAROEA. Eiland in de Banda-zee, tusschen
128° 32' 50" en 128° 43' 40" O.L. on 3° 29' 50" en
3° 38' Z.B. gelegen, behoorende tot de gelijknamige onderafdeeling der afdeeling Amboina esidentie Amboina). Het eiland is bergachtig,
doch het gebergte -vormt been aaneengesloten geheel. Een der hoogste bergen, de Booi, is ongeveer
320 M. hoog. De bevolking woont in verschillende kampoengs langs het strand en bestaat voor het
grootste deel uit Inlandsehe Christenen. Het voornaamste voortbrengsel zijn de kruidnagelen; sagoe is wel voorhanden, maar niet voldoende voor
de behoefte en wordt veel van Ceram aangevoerd. De grootte bedraagt ± 128 K.M 2.
SAPAROEA. Onderafd. van de afd. en res.
Amboina, bestaande uit het gelijkn. eiland en de
eilanden Haroekoe en Noesa Laoet en enkele
daaromheen gelegen eilandjes. Zij zal in het
geheel ± 13.000 zielen tellen, meerendeels Inlandsche Christenen. De hoofdpl. is g , lijkn.
SAPE(STRAAT), tusschen de Oostkust van
Soembawa en het hooge eiland Komodo, is ruim
20 K.M. breed.
SAPEKEN. Zie StPRKPN.
SAPI
JAV., SOEND.) Zie RUND.
SAPI ALAS (JAY.), Sapi Leuweung (soEND).
Zie BANTENG.
SAPINDUS RARAK D. C. Fam. Sapindaceae.
Lemoeran (MAL.), Lerak, Werak (JAV.), Rerek
(soEND.). Zeer groote boom, in het wild en aangeplant, op Java tot 1500 M. boven zee. Het
hout is niet geschikt als bouwhout. De bast en
de vruchten bevatten veel saponine, zoodat ze
onder den naam van zeepnoten (boewah saboen,
MAL.), gebruikt worden om to wasschen. Vooral het hoofdhaar wordt er mee gewasschen,
maar men beweert, dat het op den duur de
Karen doet uitvallen. Met succes zijn de vruchten gebruikt om er schurft mee te bestrijden.
De saponine der vruchten doet ze verder een
middel zijn om ongedierte to dooden en om
visschen to bedwelmen.
SAPOEDI(STRAAT), tusschen de Oostkust
van Madoera en Sapoedi.
SAPOEDI - ARCHIPEL. Groep van een 13-tal
eilanden beoosten Madoera; vormt thans admi-
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• nistratief een district van de contr. afd. Kangean, afd. en regentschap Soemenep, res. Madoera en is verdeeld in de onderdistricten GajanEen Djoengkat, waarvan het eerste het hoofdeiland Sapoedi omvat en het tweeds uit eenige
kleinere eilanden bestaat, waarvan Rail's en Goa
Goa (zie onder die namen) de voornaamste zijn.
Het district telt ruim 50.000 inwoners.
Het hoofdeiland Sapoedi met een oppervlakte
van ongeveer 159 K.M'. is een kaal heuvelland;
de vrij dichte bevolking bestaat uit Madoereezen,
stark vermengd met Balineesche, Makassaarsche
en Boegineesche elementen. Veeteelt, handel en
visscherij vormen de voornaamste middelen van
bestaan; de veestapel is zeer belangrijk en er is
een druk verkeer met Soemenep, Panaroekan en
Bali.
SAPOELOEH BOEAH BANDAR, de vermaarde „Tien Havens" van Sumatra's Westkust, ten,
Z. van Painan en alle in de afdeeling Painan gelegen: 1. Batang Kapas, 2. Taloek, 3. Taratak, 4.
Sirantih, 5. Amping Parak, 6. Kambang, 7. Lakitan, 8. Palangai, 9. Soengai Toenoe, 10. Poenggasan.
SARAK. Verbastering van het Arabische sjar',
d. 1. de Moslimsche wet (vgl. ISLAM, II, c).
SARANGAN (JAv.). Zie CASTANEA ARGENTEA.
SARCOCEPHALUS CORDATUS Miq. Pam.
Rubiaceae. Kajoe mas (MAL. MENADO), Gempol
(BATAV. MAL., JAV.) Lampajan (JAv.) Djabon
(soEND.). Vrij hooge can dikke boom, vooral in het
O. van den Archipel v000rkomend; het bout
wordt bij voorkeur gebruikt voor de bandvatten
der rijstmesjes.
SAREKAT ISLAM. In 1909 werd door zekeren
Radon Mas Tirta, Adisoerja, een Solonees, to
Batavia de Sarekat Dagang Islamyah ( Vereeniging van Islamitische handelaars), in 1911
to Buitenzorg de Sarekat Dagang Islam gesticht. De stichter dezer beide vereenigingen
werd in 1911 in den arm genomen door Hadji
Samanhoedi, groothandelaar in batiks in de
wijk Lawejan, to Soerakarta, het centrum van
batikbedrijf. Zoo werd in Nov. 1911 aldaar opgericht de Sarekat Islam, wellicht oorspronkeiijk
bedoeld als afdeeling der vereeniging to Buitenzorg, maar toch al dadelijk een zelfstandig
lichaam, daar de vereeniging to Buitenzorg geen
rechtspersoonlijkheid had. De oorspronkelijke
bedoeling was vcoral, zich als Inlandsche handelaren to vereenigen tegenover de overwegende
positie der Chineezen op bandelsgebicd. De
toevoeging „Islam" had niets te maken met
het motief tot aaneensluiting, was bedceld als
tegenstellieg tegenover andere nationaliteiten en
had dus in de eerste plaats de bcteekenis van
Inlandsch. Van den Islam als dubbelbegrip werd
uiteraard partij getrokken door orthodoxe elementen der Moh. gemeente, om den door de
praktijk des levens, ook in de Vorstenlanden,
verslappenden geloofsijver aan to wakkercn.
Weldra volgde een groote uittreiding, eerst
door de stichting een er S. I. to Soerabaja (1912),
maar vooral na het eerste Congres op 26 Jan.

1913 to So?rabaja.
In verband met het voornemen om de vereeniging over geheel Java uit to breiden,
werden 3 hoofdafdeelingen ingesteld, ieder
met een eigen hoofdbestuur. Tot voorzitter
van het hoofdbestuur te Soerabaja werd aange-
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wezen de heer Oemar Said Tjakra Amin/Ult., die
de vergadering to Soerabaja opende en leidde.
In zijn openingsrede werd het doel der vereeniging, beoogende de opheffing van het yolk, geschetst. Hij begon met erop to wijzen dat „de
S.I. geen politieke partij is, geen partij die de „revolutie wil, zooals door velen wordt gemeend." Met
een beroep op art. 55 Regeeringsreglement, zeide
spreker: „wij moeten, wanneer wij onderdrukt
„worden, de pulp inroepen van den Gouverneur„Generaal. Wij zijn loyaal tegenover het Gouver„nement, en wij zijn tevreden onder de Holland„sche Regeering. Het is niet waar, dat wij onrust
„willen stoken; het is niet waar, dat wij vechten
„willen. Wie dat zegt of denkt is niet goad bij het
„hoof d. Dat willen wij niet, duizendmaal neen!”
Intusschen stond de Regeering voor een moeilijk probleem. De Sarekat Islam had om goodkeuring der statuten verzocht, dus om rechtspersoonlijkheid. Tenslotte werd bij Gouvernements besluit van 30 Juni 1913 no. 3 (Javasche
Courant 15 Juli 1913 no. 56) aan requestrant
medegedeeld dat tegen inwilliging van het
verzoek zooals het daar lag, bezwaar bestond,
doch dat eventueel in to dienen verzoeken van
plaatselijk werkende vereenigingen van soortgelijken acrd, indien daartegen uit anderen hoofde
geen bedenkingen zouden rijzen, in gunstige overweging zouden worden genomen. Met doze
Regeeringsbeslissing was dus de richting aangewezen, waarin de beweging moest worden
geleid. De vereeniging moest plaatselijk, meest
regentschaps-gewijs, worden geconsolideerd en
eenige geldelijke controls op de slecht gevoerde
administratie worden ingesteld.
Nadat talrijke plaatselijke vereenigingen, ook
op de Buiten bezittingen, waren opgericht, werd
overgegaan (1915) tot de installing van een
centraal lichaam, de to Soerakarta gevestigde
Centraal Sarekat Islam, di3 eon laden-substraat
heeft uitsluitend uit rechtspersonen bestaande,
n.l. S. I. vereenigingen, die als zoodanig zijn
erkend. De C. S. I. werd geconstitueerd onder
voorzitterschap van R.O. S. Tjaikra Aminati;
voor Hadji Samanhoedi was een plaats ingeruimd als eere-voorzitter, terwijl Radon Goenawan en Abdoel Moeis als ondervoorzitters
zitting namen.
In de week van 17-24 Juni 1916 werd to
Bandoeng het „Eer8te Nationaal Congres” gehouden. Een 80 tal S. I. vereenigingen, vertegenwoordigende 360.000 laden, hadden elk
een of meer leiders afgevaardigd. Uib de congresrede van den leider, den heer Tja,kr4
Aminata,, block, dat men traehten wilds, to
komen tot de hoogte van een vatic, on to streven
echter nog steeds ender de
raar zelfbe4uur,
leuze : „met het Gouvernement, namen met het
„Gouvernement on tot steun van het Gouvernement.”
Vooral onder den invloed van de Indischo
Scciaal-Dcmo eratisehe Vereeniging oponbaaide
rich, het duidelijkst vooral bij de -ictie tegen
het Comite „Indio Weerbear", sedert omstreeks
1916, een wijziging in de tot nu toe loyale keels
der S. I.
Duidelijk bleek daze zwenking in revolutionnair-socialistische richting uit de houding der
centrals S. I. leiding tijdens het Tweede Nationaal Congres op 20-27 October 1917 to Batavia.
De door den heer 0. S. TjakrA, Aminata, op den
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vooravond van den eersten congresdag uitgesproken verwachting dat dit congres naar buiten
een even gunstigen indruk zou waken als dat te
Bandoeng, is niet bewaarheid. De mentaliteit
der Bataviasche vergadering was een andere;
niet alleen van de zijde der oppositie, doch ook
van de bestuurstafel werd een andere toon gehoord. Deze toon was scherper, ruwer, in het
bijzonder als het ging am taken, waarin de Regeering en hare organen worden betrokken; en
dat was het geval bij de groote rneerderheid der
programpunten.
In de beginselverklaring van 23 Oct. 1017
werd zelfbestuur vooropgesteld als einddoel
strijd tegen overheervan den politieke92
sching. Als tweede hoofdbeginsel werd opgenomen de strijd tegen elke overheersching van
het zondig kapitalisme, op grond van de overweging dat de meerderheid der Inlandsche bevolking in ellendige levensomstandigheden verkeert.
In den op 18 Mei 1918 geopenden Volksraad
namen zitting de heeren R. 0. S. Tjhkra,
Aminata als benoeind, en Abdoel Moeis als
gekozen lid. Aan de beraadslagingen werd door
deze S. I. leiders van meet of aan met groote
energie en met talent deelgenomen. Elke gelegenheid wordt tebaatgenomen om voor de
rechten en belangen der bevolking op to komen.
0.1k uic bet derde congres, van 29 Sept.6 00',. 1918 to Soorabaja, ge }louden, bleek ten duidelijkste dat het revolutionnair sentiment een
socialistisch karakter had gekregen, er werd front
gemaakt tegen de Regeering en het Bestuur, voor
zoover zij optreden als beschermers van het kapitalisme, als ruggesteun, als orgaan van dat zondige kapitalisme.
De revolutionnaire strooming, welke zich ook
in de Inlandsche beweging heeft uitgestort, is in
den laatsten tijd zoodanig in kracht toegenomen,
dat het verband door de S. I. gelegd, hier en daar
kon worden misbruikt om te trachten actief in
te grijpen in het maatschappelijk gebeuren, en
de openbare orde te verstoren.
Nu de organisatie den leden zeker machtsbewustzijn heeft bijgebracht, konden allerlei onrustige en kwaadwillige elementen door extremistische leiders worden opgewekt tot gewelddadige
massa-actie. Het ligt in de redo dat dergelijke
geestesstroomingen aansluiting zoeken bij de zoo
samengestelde S. I. beweging ,omdat doze doorgedrongen is tot de onderste lagen der Inlandsche
sam.enleving. De Kaoem Tani, Boeroeh dan
Kere (boeren- en arbeiders-, eigenlijk proletariers-bonden) en de in den allerlaatsten tijd
(Koedoes, Menado, Solo, Garoet) op den voorgrond getreden al dan niet fanatieke verzets-organisaties, in West-Java S. I. afdeeling B. of S. I. 2
geheeten, hebben moor een parasitair karakter,
dan dat zij in wezen eon organisch geheel zouden
uitmaken van de Sarekat Islam beweging. Voor
uitvoerige bcschouwing en beschrijving der historisehe ontwikkeling wordt verder verwezen naar
het art. in de groote Ericyel. van Ned. Indio.
SARIAWAN (MAL., SOEND. ) srijawan (JA.v.).
Zie SPRUW (INDISCHE).
SARIAWAN (MI) (soEND.). Zie SYMPLOCOS ODORATISSIMA.
SARIBOE (POHON) (VIAL.). Zie LIVISTONA.
SARIBOE DOLOR. Nederzetting in de afd.
Si meloengoen en de Karolanden van het gouv.

Oostkust van Sumatra, gelegen aan den voet
van den Singgalang, die zich op den N.oever van
het Toba-meer verheft. Bekend door het frissche
en gezonde klimaat, e:1 door haarliggingtusschen
de Karo- en de Timoerlanden een belangrijk
centrum.
SARIKAT ISLAM. Zie SAREKAT ISLAM.
SARINEMBAH. Op een na het belangrijkste
der 6 Karo-landschappen van de Bataklanden,
waartoe behooren 4 oeroengs met totaal bijna
14.000 inwoners. In 1914 werd bier de -vierde zendingspost der Karolanden gevestigd. De plaats Sarinembah, met een pasanggrahan, ligt aan den
grooten transportweg van Medan naar de Alaslanden, op 24 K.M. afstand van Kaban Djahe.
SAROENEN (JAv.). Zie SPILANTHES.
SAROENG. Of vulgo S a r o n g, naar zijn oorsprong eon echt Mal.-Polynesisch woord, duidt
het kleedingstuk aan dat wij „rok, vrouwenrok"
noemen, een gesloten, koker-vormigen doek,
dien in onze Oost zoowel vrouwen als manners
over het hoofd aandoen, en bij uitdoen eenvoudig
op den grond laten zakken om er zoo uit to stappen.
Het woord, letterlijk beteekenend „koker,
hulsel, scheede" in het Mal. en Jay., zelfs uitsluitend zoo nog in het Soend., heeft verre verwanten.
Allereerst Dajaksch „saloi", het korte nauwsluitende vrouwenrokje dat van den navel tot
even over de knieen goat; Bal. „saoeng", houten
scheede, doch ook met nevenvorm „saroeng";
Tag. „salong", het zwaard in de scheede steken:
Fidj i „salanga", inhullen. Vo or uitvoerig,e beschrij cieg zie men Ill it art. in de groote Encycl.
van Ned. Indie.
SAROKA (KALI). Langste rivier van het eiland Madoera; zij mondt in de baai van Soemene'p uit.
SAROLANGOEN. Afd. der res. Djambi, met
gelijkn. hoofdpl. op den linkerover der B. Tembesi, tegenover de uitmonding der B. Asai, een
oppervlakte beslaande van E 4000 K.Al 2 . met
een bevolking (in 1912) van ruin. 21.000 zielen,
w.o. 4 Europeanen en 16 Chineezen; zij wordt
begrensd ten N. door de afdeeling Ala. Tembesi,
ten 0. door de afdeeling Djambi, ten Z. door de
onderafdeeling Rawas (Palembang) en ten W.
door de afdeeling Bangko. De bevolking bestaat
uit een vermenging van Minangkabauers, Rawassers en eigenlijke DjambiOrs; men onderscheidt ze in Batin- en Pengoeloe-bevolking. Zij
is zeer welvarend; de hoofdmiddelen van bestaan
zijn landbouw, voeteelt en inzameling van boschproducten; de rijstcultuur wordt gedreven op
droge en natte velden. Zie overigens bij BATIN
on DJAMBI.
SARON. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.
SASAKS. Met de kleine groep Bodha's (zie
aldaar) zijn de Sasaks als de eigenlijke bewoners
van het eiland Lombok to besehouwen.. Sasak
of Goemi-Sasak is ook een der Inlandsche benamingen van het eiland; Silaparang is de andere.
Van de vroegere gesehiedenis der Sasaks is
zeer woinig bekend. In taal en uiterlijk komen
zij nog het nicest met de Soembawaneezen overeen. Zooveel is zeker, dat de vorsten van Soembawa over Lombok of een deel daarvan gezag
uitgeoefend hebben en dat tussehen de bewoners
van de beide genoemde eilanden velerlei en
langdurige aanraking heeft bestaan. Ook Makas-

SASAKS.
saren en Boegineezen hebben zich als zeevaarders en handelaren reeds zeer vroeg met de
Sasaks in verbinding gesteld en langen tijd is
Lombok de twistappel tusschen de Soembawasche en Makassaarsche machthebbenden geweest. In de 17e eeuw begon de Balische invloed zich te doen gelden.
De onderwerping van alle Sasaksche radja's
door den vorst van Karang-Asem geschiedde tegen het midden van de 18e eeuw, en van dien tijd
of tot 1894 bleef Lombok uitsluitend onder Balische overheersching; de invloed daarvan op de
zeden en gebruiken, bestuursinrichting, landbouw en letterschrift der Sasaks is van groote
en blijvende beteekenis. Had bij het begin van
dat tijdperk het Mohammedanisme op Lombok
nog geen post gevat, dan zou vermoedelijk, evenals op Bali, de geheele bevolking in het BalischHindoeisme opgegaan zijn. Thans stelde het
verschil in godsdienst een onoverkomelijke binderpaal tot assimilatie, hetgeen ook tot afscheiding ten aanzien der vestiging op het eiland leidde. De Baliers occupeeren uitsluitend een gedeelte van West-Lombok, terwijl het Sasaksche gebied zich hoofdzakelijk over Midden- en OostLombok uitstrekt.
Over het algemeen hebben de Balische vorsten
op Lombok zich' welwillend jegens hun Mohammedaansche onderdanen betoond, en er
waren onder hen, die blijkens de van hen afkomstige beschikkingen ernstig er naar gestreefd
hebben, goede en verstandige meesters voor de
Sasaks te zijn; dat echter de Balier en vooral
die van kaste, overtuigd van zijn superioriteit
als menschelijk wezen, op den Sasak diep neerzag
was niet te verbergen. Hetgeen hoofdzakelijk
de Sasaks tot herhaalde opstanden tegen het
Balische gezag gedreven heeft, was de onduldbare
onderdrukking en uitbuiting, die zij van de over
hen gestelde Balische districtshoofden en andere
ambtenaren te verduren hadden.
Als uiterste middelen om den laatsten opstand
der Sasaks te fnuiken bezigden de Bailers de algeheele verwoesting en uitmoording van ver°verde dorpen en vernieling der bouwlanden.
De bevolking, van alles beroofd, vluchtte steeds
verder naar het Oosten, zich het noodige desnoods door geweld verschaffende. Geteisterd
door hongersnood en epidemien, voortdurend
bestookt, behalve door den vijand, door groote
rooverbenden van eigen ras, wendden de Sasaks
zich tot het N.-I. Gouvernement (1894) met
het bekende gevolg.
Hebben de Sasaks op verschillend gebied veel
van de Bailers geleerd, de welvaart, de vrijheid,
de groote rechtszekerheid en de gelegenheid tot
intellectueele ontwikkeling, waarvan zij thans
het genot hebben, danken zij aan het rechtvaardige bestuur onder het N.-I. Gouvernement.
Economisch is Lombok, en de Sasaksche bevolking in de eerste plaats, sedert 1895 met reuzenschreden vooruitgegaan, zoodat het eiland
thans tot de meest welvarende streken van Nederlandsch-Indie behoort.
Het aantal zielen van het eiland wordt geschat
op rond 470.000, waarvan ruim 430.000 Sasaks.
Buiten Lombok worden Sasaks, als aaneengesloten kolonie, slechts in het voormalige landschap Karang-Asem op Bali aangetroffen.
In rechten en verplichtingen zijn de Sasaks
onder ons bestuur geheel met de Bailers gelijkBERN. ENCYCL. V. N.I.
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gesteld. Waar noodig, zijn in zake bestuur en
rechtspraak de Balische en Sasaksche bevolkingen van elkander gescheiden.
De Sasaks, ook de vrouwen, hebben een krachtigen lichaamsbouw, een donkere huidskleur en
een weligen haardos. Die van Bajan (NoordLombok )hebben — althans de mannen — een
gedistingeerder type met minder platten neus,
mooi gebogen wenkbrauwen en minder uitstekende jukbeenderen. De adel heeft over het
algemeen een lichtere huidskleur.
Ten aanzien van het Mohammedanisme worden deSasaks wel onderscheiden in Sasak-waktoehim', zoo genoemd omdat ze zich aan de 5 X
daagsche godsdienstoefening houden, en de Sasak-waktoe-teloe, die slechts eens in de week
de sembahjang verrichten, waarbij 3 X in staande en 3 x in zittende houding Allah wordt aangeroepen. Deze laatsten, die ook niet aan Vasten
of bedevaart naar Mekka doen, wonen vooral
in het N.lijk deel van het eil. en in het gebergte
Zie ook BODHA'S.
Behalve in deli godsdienst, bestaan uiteraard
tusschen de vlakte- en bergbewoners door de
meerdere of mindere aanraking met vreemde
elementen ook grootere of kleinere verschillen
in zeden en ontwikkeling, in dorps- en huisbouw.
De dorpen der bergbewoners zijn onregelmatig
gebouwd; die in de vlakte zijn naar Balisch
model door rechte wegen doorsneden en de
grootere in vierkante wijken verdeeld. De woningen hebben bamboezen, houten of leemen
wanden en in de grootere desa's omheiningen
van kleimuren als bij de Bailers, of van paggers.
De kleeding van de groote meerderheid van
het yolk is zeer eenvoudig, over het algemeen
donker gekleurd en bestaande uit zeif geweven
stof.
De Sasaksche taal verschilt aanmerkelijk van
het Balisch, hoewel daarin vele Balische woorden
opgenomen zijn, en toont veel overeenkomst met
het Soembawasch. Het Sasaksch bestaat niet
uit een hooge on een lage taal, maar heeft wel
beleefdheidswoorden on uitdrukkingen, die een
mindere, met een meerdere sprekende, bezigt.
Het hoofdmiddel van bestaan der Sasaks is
de landbouw on moor speciaal de rijstcultuur,
die, dank zij het goede voorbeeld, nagenoeg op
even hoog peil staat als die bij de Baliers. Ook
het soebakwezen (de verdeeling van het land
in irrIgatiegebieden of waterschappen) is van de
Baliers overgenomen. De voornaamste waterleidingen danken zij aan het Balische bestuur en
intellect; evenzoo het waterschapsbeheer.
De terreingesteldheid van een groot deel van
Lombok eigent zich bijzonder voor den aanleg
van sawah's. Tusschen het Noordelijke en Zuidelijke gebergte bevindt zich tusschen de West- en.
Oostkust een zachtglooiende vlakte, hoofdzakelijk bestaande uit aan de oppervlakte stork verweerde vulkanische tuff en en doorsneden door
tal van kleine rivieren. Deze geheele dichtbevolkte vallei is dan ook een onafzienbaar groot
rijstveld, bij het rijpen van het gewas gelijkende
op een goudgele zee, waarin de talrijke desa's
zich als groene eilandjes voordoen. Waar in het
gebergte geen irrigatie mogelijk is, wordt de
rijst op tegalvelden verbouwd.
Behalve rijst verbouwt de Sasak in eenigszins
beduidende hoeveelheid on waarvan een deel
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SASAKS—SAWOE or SAVOE.

uitgevoerd wordt: klappers, katden, tabak en
uien en verder nog mais en katjang.
De vlueht, die de landbouw op Lombok onder
de Sasaks neemt, is o.a. een gevolg van de groote
rechtszekerheid, die de kleine man gedurende de
laatste decennia ten aanzien van zijn grondbezit
geniet. In 1906 werden de rechten der Inlandsche bevolking op den grond in de afdeeling Lombok bij een verordening in Ind. Stb. no. 431
vastgelegd door de bepaling, dat vervreemding
of verpanding daarvan aan niet-Inlanders verboden is; zelfs mogen. de Sasaks van Middenen Oost-Lombok die rechten niet aan Baliers
overdragen.
De gronden worden, naar gelang van de daarop
uitgeoefende rechten, gesplitst in a. gronden in
erfelijk individueel bezit, die de overgroote
massa vormen; b. gronden in privaatrechtelijk
bezit van gemeenten, die ook in erfelijk vast gebruik kunnen afgestaan worden; c. gewijde gronden; d. gronden, ingenomen door openbare werken als gebouwen, waterleidingen enz. en e.
Staatsdomeingrond, niet uit eenigen hoofde tot
de dorpen behoorende, waarover in voorkomende gevallen ten bate van gemeenten of personen
kan worden beschikt. In hoofdzaak berust deze
regeling op historischen grond.
Op industrieel gebied wordt door de Sasaks
nog niet veel gepresteerd. Bijzondere vermelding verdient het zeer fijne en fraaie vlechtwerk,
dat in den vorm van tasschen en doozen ook
veel naar Bali uitgevoerd wordt.
SASAKSCH. Zie LOMBOK.
SAUMLAKKI. Hoofdplaats der afdeeling Tanimbar en Babareilanden der residentie Amboina. In 1915 bestond de bevolking van het ressort Saumlakki uit ± 10.800 inlanders, 15 Europeanen en 40 Vreemde Oosterlingen.
SAVOE. Zie SAWOE.
SAWAH. Zie RIJST.
SAWAH LOENTO. Onderafdeeling Ler afdeeling Tomah Datar, residentie Sumatra's Westkust
met gelijknamige hoofdplaats. De onderafdeeling
omvat in het N. de landstreken Soelit Aje,
Tandjoeng Balit en Talawi, in het stroomgebied der Oembilin gelegen, en Siloengkang (zie
ald.) en Padang Siboesoek in het Z. Ze is
verdeeld in de districten Sawah Loent6 en
Talawi. Vroeger zonder eenig belang, is deze
landstreek na 1867 van groote beteekenis geworden, toen de ingenieur De Greve en zijn opzichter Kalshoven steenkolenlagen ontdekten in
een onbewoonde bergkom, waardoor de LoentO,
een rechterzijriviertj e der Oembilin, stroomde.
Naar dit rivertje, langs welks oevers slechts
eenige schrale sawahs voorkwamen, kreeg de
plek de naam van Sawah Loent5. Eenige jaren
later word het terrein nader onderzocht en opgenomen door Verbeek; deze bepaalde de lengte
der drie nagenoeg horizontale lagen op 14 K.M.
en schatte de hoeveelheid „Oembilin-steenkool"
op ongeveer 200 millioen ton. Het Gouv. besloot
hierop tot exploitatie over to gaan, doch eerst
nadat 25 jaren lang een strijd was gevoerd over
de richting waarheen de kolen zouden worden
afgevoerd. In 1892 kwam de spoorwegverbinding met de Emmahaven (zie aldaar) tot stand
en daarmede begon de ontwikkeling van het
gebied.
Op ult. 1913 waren alleen aan de mijnen verbonden 87 Europeesche ambtenaren en beamb-

ten, w.o. 4 ingenieurs. en waren er werkzaam
ruim 3000 dwangarbeiders, tegen ruim 1400 contractanten. Men streeft er meer en meer naar de
dwangarbeiders to vervangen door vrije arbeiders. In 1913 waren er reeds bijna 2000 vrije
arbeiders. Zie ook KOLEN .
Ook de hoofdplaats Sawah Loent6 is door de
steenkoolexploitatie geheel van voorkomen veranderd. Van rustig, weinig beduidend plaatsje is
het tot eon levendig industrie-stadje geworden,
met tal van groote gebouwen, huizen, magazijnen
winkels enz.
Een tunnel van 828 M. lengte geeftSawah Loento de genoemde spoorwegverbinding met de Emmahaven. Zie SPOOR- en TRAMWEGEN.
De voornaamste andere plaatsen in de onderafdeeling zijn de gelijknamige hoofdnagri's der
in den aanhef van dit artikel genoemde landstreken. Zie ook SILOENGKANG.
SAWAIBAAI. Zie StLkMANBAAL
SAWAL. Onwerkzame vulkaan, 1763 M. hoog,
gelegen in de controle afdeeling Tjiamis, residentie Preang, r Regentschappen.
SAWAL, d. i. de 10e maand van het Mohammedaansche jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE
KALENDER EN GEDENKDAGEN, A.
SAWANG. Een landschap van de onderafd.
Lho'. Seumawe, ofd. N.kust van Atjeh, met
o.m. 2727 geregistreerde mannen (opgave ult.
1915). De bevolking bestaat van rijstcultuur op
sawahs en vischvangst. Pinang en boschproducten zijn de voornaamste uitvoerproducten.
SAWI (JA.v.). Zie BRASSICA NIGRA.
SAWI ALAS. Zie BRASSICA JUNCEA.
SAWITO (SAWIETTO). Boegineesch zelfbe
sturend landschap aan de W.kust van Z.-Celeb-met gelijknamige hoofdplaats, behoorende tc
het voormalige bondgenootschap Adjatappani,,,_
met een oppervlakte naar schatting van
K.M2 . Het wordt door de Sadang in Z.W.-ri•ht 4
dorstmenltog antlobeduirq.
riviertjes. De bodem is zeer vruchtbaar, zooda.
de geteeld wordende producten niet alleen ir.
eigen behoefte van het landschap voorzien, doch
ook uitgevoerd worden. Het zijn rijst, djagoeng,
klappers, pinang en kemiri. De bevolking wordt
geraamd op 30.000 personen.
SAWO, SAWO DJAWA (JAv.). Zie MIMUSOPS KAUKI.
SAWOE of SAVOE. Eiland in den Indischen
Oceaan, ten Weston van het eiland Roti, gelegen
tusschen 121° 45' on 122° 4' O.L. on 10° 27' en.
10° 38' Z.B., ± 540 K.M 2 . groot, met de omliggende eilandjes vormende een onderafdeeling
van de afdeeling Zuid-Timor en eilanden der
residentie Timor. Het binnenland is een flauw
golvend houvelland, weinig begroeid, voor een
groot deel zelfs geheel kaal, meest bestaande
uit zand- on kalksteenen der triasformatie; de
toppen zijn tot ruim 300 M. hoog. Aan de kusten
zijn doze gesteenten overdekt door jong-tertiaire witte mergels on koraalkalken. De voortbrengselen zijn nagenoeg dezelfde als op Timor;
vooral de paarden hebben een goeden naam.
Sedert eenigen tijd is er eon proefaanplant van.
katoen. Het Nederlandsch gezag wordt er vertegenwoordigd door een Gezaghebber, die to
Saba gevestigd is; staatkundig vormt het eiland
een landschap, bestuurd door een Radja met
een Rijksbestuurder, onder wie hoofden met
den titel van Tomoeken gesteld zijn. De bevel-
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SAWOE or SAVOE — SCHILDERKUNST.
king schijnt gemengd to zijn en to bestaan uit
Timoreezen, Rotineezen en andere Inlanders, en
wordt geroemd om haar vlijt en goedaardigheid;
velen zijn reeds tot het Christendom bekeerd.
Veel Savoeneezen emigreeren thans naar Timor,
niet voor vast, doch om er werk to zoeken. Ook
worden er aangemonsterd op de in Australische
wateren naar tripang visschende vloot.
SAWOE - ZEE is het groote, driehoekige, zeer
diepe bekken tusschen Flores met de daarbe0.
gelegen kleinere eilanden, en Timor, Roti, Sawoe
en Soemba.
SAWOENEESCH. De taal van het eiland Sawoe is zeer nauw verwant met het Soemba'sch
hoewel beide talen in klank-stelsel en vooral
ook in spraakkunstigen bouw zeer van elkander
verschillen.
SCHAALDIEREN (Crustacea). Deze klasse omvat o.a. de dieren, die wij in het dagelijksch
leven met den naam van krabben, kepiting
(MAL., JAv.), kreeften en garnalen, oedang (ritAL.),
bestempelen.
Slaan wij een blik op de Schaaldieren-fauna
van den N.-I. Archipel, dan treft ons, dat de
Krabben (Brachyura) daar veel talrijker in
soorten zijn dan in het gematigd klimaat; zij
zijn vooral kustbewoners, en de rotsstranden,
koraalriffen en zandbanken wemelen gewoonlijk
van krabben. Tot de meest in het oog vallende
strandbewoners onder de tropen behooren de
Heremiet- of Kluizenaarskreeften (Paguridae),
die verscholen zitten in slakkenhuizen, waarin
zij hun week en spiraalsgewijs gekromd achterlijf verbergen. Naverwant met de Heremietkreeften is de Klapperkrah ( Pirgus latro, ketamkenari, MAL.), een der groote kustkrabben, die
ook een groot deel van zijn leven op het droge
doorbrengt. Ook de Gecarcinidae (Joejoe,
on Telphusidae zijn krabben, die veel op het
land worden aangetroffen. Van de groote kreeften van den Maleischen archipel noemen wij
slechts de prachtig gekleurde Langoesten (Palinurus), kenbaar aan hun verbazend lange
buitenste sprieten on het gemis van een schaar
aan de voorpooten.
SCHAAP (Ovis aries L.), kambing belanda
(MAL.); wedoes welancla,(JAv.); domba, (soEND.)
Wilde schapen komen in den Indischen Archipel
niet voor. De schapen, die er als huisdier gehouden worden, zijn waarschijnlijk meerendeels
van Europeeschen oorsprong. Ook vetstaartschapen, wedoes gembel (JAY.), domba gibas
(soEND.) komen voor, vooral in sommige streken van Celebes, waar men zich meer op de
schapenteelt toelegt dan elders. In het Paloe-dal
(Centraal-Celebes), waar groote grasvlakten ge-.
schikte weideplaatsen opleveren, liggen dorpen,
die slechts door herders bewoond worden en
grootendeels uit buffelkralen en schaapskooien
bestaan; de schapen zijn er gewoonlijk zwart gevlekt. Ook op Timor, Soemba, Sawoe en Roti
worden veel schapen geteeld.
SCHAKING. Zie HUWELIJK.
SCHEDEL-VERVORMING. Komt bij jonge
kinderen in den geheelen Archipel voor, bepaaldelijk op Sumatra, Java, Bali, Celebes, Borneo
en de Kei-eilanden, en is of een kunstmatige afplatting van het voor- of achterhoofd, door
middel van een band of een plankje, of een vervorming door handgrepen, die het hoofd meer
of min zouden fatsoeneeren. Alle deze gebruiken
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zijn ontstaan door de vrees, dat het kind eenig
letsel zou kunnen krijgen aan de groote fontanel
(het open hoofdje), die men steeds ziet kloppen.
Het waarnemen dezer rythmische bewegingen
deed veronderstellen dat daar de ziel van het
kind leefde en bij elk letsel gemakkelijk zou kunnen ontsnappen. De bandages beoogden dus die
breede fontanel kleiner to maken, vroeger tot
sluiten to brengen. Andere meer gezochte verklaringen bij Virchow, Int. Archiv. f. Ethnogr. VI,
1893, 190 en Wilken—Pleyte, Handleiding, 242.
Daarna is men die vervorming mooi gaan vinden, of als typisch voor elk yolk, als noodzakelijk
raskenmerk gaan beschouwen. Hetzelfde gebruik
bestond vroeger in Europa.

SCHEFFER (RUDOLF HERMAN CHRISTIAAN CAREL). Nederlandsch plantkundige,
geb. to Spaarndam 1844, overl. in 1880; zie
PLANTENTUIN.
SCHELLINGH - EILANDEN (DER), ook gonaamd Moor-eilanden, groep van 3 eil. op j
3° Z.B. in den Z.O.lijkenhoek der Geelvinkbaai,
N.- Guinea.
SCHELPDIEREN (Lamellibranchiata). Beja of
kerang, Kejoeh (MAL.). Alle schelpdieren leven
in het water en het meerendeel in zee; vooral de
Indische Oceaan bevat een groot aantal soorten,
waaronder er vele zijn die door hun grootte,
vorm of kleurenrijkdom zich onderscheiden.
Enkele vormen mogen genoemd worden: de
Kamschelpen (Pecten, beja sisir, MAL.); deze
kunnen door de schelp snel open on dicht to
klappen niet alleen viug door het water zwemmen
maar zelfs daaruit springen of vliegen (beja
torbang). de paarlemoerschelpen of Paarloesters (zi6 aldaar). De 0 e s t e r s (Ostrea)
zijn in den Indischen Archipel door eenige
soorten vertegenwoordigd, die zich vasthechten
aan de in het water hangende takken van de
mangrove-boomen en daarom ook wel boomoesters worden genoemd.
De Tridacna's of doopvontschelpen
(zie aldaar), die door hun sterke, straalsgewijs
verloopende ribben aan Cardium herinneren,
worden slechts in den Indischen en den Stillen
Oceaan aangetroffen; zij liggen met den top
hunner reuzenschelp in het koraalzand gedoken,
terwijl de opening bovenwaarts gekeerd is, zoodat de bontgekleurde mantelranden zichtbaar
zijn.
SCHILDERKUNST. In den rechten zin des
woords is zij niet zoo gemakkelijk in onzen
Archipel aan to wijzen. Toch leven er wel de
elementen die haar moeten voortbrengen; teekentalent, vooral op B a 1 i; en kleurgevoeligheid,
op meer dan een eiland in onze Oost. Op Bali
wordt dan ook meer bepaald schilderkunst aangetroffen; terwijl elders een dekoratief
b e s c h i 1 d e r en to vinden is, dat op WestCeram zijn grootste hoogte schijnt to hebben
bereikt, en voorts op Halmahera.
Toch moot weleer, zooals uit historische getuigenissen blijkt, de d j o e r o e soen gging (JAY.), penoelis (aJAL.), de „fijnschilder" of kunstschilder ook in het Hindoescho
Java een persoon van zekere beteekenis zijn.
geweest. Oud-Jay. woorden als „ranggadjiwa" en
„tjitrakara",d.i.schilder, kunstschild e r, „tjitraleka", d. i. t e e k e n i n g on
schilde rij, kunnen eveneens als bewijzen
dienen.
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Een der beste overblijfsels van de schilderkunst tegenwoordig op Java is te vinden bij de
djoeroe soengging (of penjoengg i n g) der kraton's van Solo en Jogja, vooral
Solo; h o f-s childer s, die de scheeden en
gevesten van kostbare krissen besehilderen met
fijne blad- en andere ornamenten in teedere
kleuren, met lijmverf op het bout gehecht, zooals
Bali niet smaakvoller zou kunnen maken.
Van de oude, nu in hoofdzaak verdwenen,
schilderkunst der Javanen op daloewang (boombastpapier), is het tegenwoordige lijmverfschilderen der Balineezen op doek en hout de voortzetting.
Talrijk zijn de hiermee vervaardigde Balineesche schilderijen op doek, de tangs e's
of gordijnen, de pelelintanga n's of doeken met kalendarisch-voorspellende voorstellingen, en dergelijke, die dienst doen bij het versieren van verbrandingstoestellen, het omgeven
van bedsteden, enz. Aldus ook de veel voorkomende polychromie op hout, die van tijd tot
tijd zich veredelt tot werkelijke schilderkunst.
Buiten Bali mag alleen nog van decor ai e f schilderwerk worden gesproken.
Op Halma her a, vooral aan de Noord-Oostkust, treffen we onmiddellijk decoratief beschilderen aan, van groote distinctie. Ook hier weer
is het materiaal, evenals vroeger op Java, de
primitieve foeja of geklopte boombast. In
teere gele en bruine tinten en vrij strenge patronen, worden hier tal van dingen gemaakt die
een feest zijn voor het ow.
De jongste verrassing op dit gebied is wel
wat in 1917 bekend is geworden over huisversiering in W e s t-C e r a m: hoogst origineele
en sterke ornament-lijnen, gedekt door teere
kleuren, die op de beste Halmahera-kleuren
gelijken; zie daarover H. F. .E Visser's Over
ornamentkunst van Scram", in Volkenkundige
Opstellen (uitgave Koloniaal Instituut) I, p.
91 vi g., en vooral Plaat 5 en 7.
SCHILDLUIZEN. Vormen evenals de bladluiZen een familie -van de onderorde der Plantenluizen; hiertoe behoort Cartoria lacca Kerr of
Lakschildluis, die in geheel Ind;e voorkonit. De
wijfjes zetten zich na de bevruchting in groot
getal vast aan de jonge twijgen van verschiliende
planten, en scheiden daar een roede massa uit,
die de insecten allengs geheel omhult en ook dye
takken met een dikke harslaag bedekt.
SCHILDPAD-EILANDEN. Zie TOGIAN-EILANDEN.
SCHILDPADDEN ( Chelonia). De Oost-Indische
schildpadden kunnen in de volgende onderorden
en familie's verdeeld worden:
I.
Athecae ( schildlooz en).
1°. fam. Dermochelyidae of Sphargidao
(Ledeischildpadden).
II.
Thecophora (Schilddragers).
Pleurodira (Halswenders).
A.
1°. fam. Chelyidae (Slanglialsschildpadden).
2°. fain. Car ettochelyidae.
B.
Cryptodira (Halsbuigers).
1°. fam. Chelydridae.
2°. fain. Testudinidae (Landschildpadden in
ruimen. zin).
3°. fam. Cheloniidae (Zeeschildpadden).
4°. fam. Trionychidae (Rivierschildpadden).
De grootste vertegenwoordiger der marine
schildpadden is de Lederschildpad (Derinochelys

of Sphargis coriacea L.). Deze soort wijkt zoozeer van de andere schildpadden af, dat zij
een afzonderlijke familie, ja zelfs een afzonderlijke onderorde, Athecae (schildloozen) vormt.
Deze circumtropisch voorkomende vorm is de
grootste der recente schildpadden en kan een
lengte van 2 M. en een gewicht van 5 a 600
K.G. (volgens Agassiz zelfs tot 1000 K.G.) bereiken. IVIerkwaardig is het, dat alleen zeer
kleine of zeer groote exemplaren gevangen worden. De 3 andere in den 0. I. Archipel voorkomende zeeschildpadden behooren tot. de Chelonidae, het zijn: de groote of groene zeeschildpad, de echte Caretschildpad, en de onechte
Caretschildpad.
Van de familie der Testudinidae (landschildpadden in ruimen zin) komen talrijke vertegenwoordigers in onze Oost voor, zooals de echte
landschildpad on eon aantal moeras- en zoetwaterschildpadden.
Alle moeras- en zoetwaterschildpadden schijnen door de Maleiers koera-koera genoemd to
worden. De eigenlijke rivier-schildpadden (Trionychidae II. B. 4) onderscheiden zich van de
aquatiele Testudinidae door hun plat, cirkelvormig of ovaal lichaam en door het ontbreken van
een hoornpantser. De algemeene Maleische naam
voor allerlei rivierschildpadden is labi-labi, welke
naam vooral in Sumatra gebruikelijk is. Door
de Soendaneezen worden zij koeja genoemd;
de Javanen gebruiken den naam padawangan
(Jay. woordel,bock geeft daarvoor: eei groote
oude schildpad). Behalve Pelochelys cantori Gray
houden de Trionychidae zich op in rivieren,
bergstroomen, moron en moeraassen, kortom
het zijn echte waterbewoners, die alleen op den
oever komen om eieren to leggen; zij zijn buitengemeen schuw en storten zich bij het min.ste
onraad in het water.
SCHILDPADDENBAAI. Breede baai met matige diepten aan de Zuidkust van Java, be0.
Tjilatjap.
SCHLEGEL (HERMANN). Geboren to Altenburg in 1804, kwam in 1825 naar Holland, word
in 1828 benoemd tot conservator aan het Museum van Nat. Historic te Leiden, waarvan hij
in 1860 Directeur werd; l ij bleef dit tot zijn
dood in 1884. Groote verdiensten had Schlegel
voor het natuurkundig onderzoek van Indic,
vooral door aan to dringen op het verzamelen
voor het Museum bij reizigers of in Indie gevestigden.
SCHLEICHERA TRIJUGA Willd. Fam. Sapindaceae. Koesambi (mAL.), Kosambi, Sambi
(Jay.), Kosambi (soEND.). Groote boom, over
den Archipel verbreid, op Java beneden 1000
M. De stain is krom en knoestig met wortellijsten en gleuven. Het dichte, vaste, zeer aware
hout is om zijn taaiheid zeer gezocht year het
vervaardigen van allerlei gebruiksvoorwerpen.
De bast is eon inlandsch geneesmiddel, de jonge
bladeren gebruikt men als sajoer, Lit de zaden
perst men een heldere geelachtige olio, de Makassar-olio, die velerlei toepassing vindt, maar
meestal gemengd met andere bestanddeelen tot
het insmeren van hoofd en lichaam wordt gebruikt en ook als geneesmiddel.
SCHIIIELTZ (JOHANNES DIEDRICH EDUARD). Geboren to Hamburg in 1839, word in
1382 benoemd tot Conservator aan 's Rijks Ethn.
Museum to Leiden, in 1897 tot directeur daar-
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van. Oprichter (in 1884) en tot zijn dood redacteur van het Intern. Archiv fiir Ethnographic.
In 1896 bevorderde de Hoogeschool te Leipzig
hem tot philosophiae doctor. Overl. in 1909.
Voornaamste publicaties: Die ethnogr.-anthrop.
Abtheilung des Museum Godeffroy in Hamburg
(met Dr. R. Krause), en Ethnogr. beschr. v. d.
W. en N.kust van Nederl. N.-Guinea (met F.
S. A. de Clercq). Hij begon met de uitgave van
den grooten Catalogus van 's Rijks Ethn. Museum, voortgezet door Juynboll en Fisher.
SCHORPIOENEN. Kala djengking (mAL.),
KAM djengking, Ketoengg&ng (Jekv.). Zie onder
SPINNEN.
SCHOUTEN-EILANDEN. Naam door den ontdekker in 1616 gegeven aan de twee eilanden
Wiak (zie aldaar) of Biak en Soepiori (zie aldaar)
welke ten Noorden der Geelvinkbaai in NieuwGuinea tusschen ongeveer 0° 40' en 1° 15' Z.B.
en 135° 25' en 136° 20' O.L. gelegen zijn.
De bewoners der Schouten-eilanden behooren
tot een krachtigen stain (zie PAPOEA'S), die
door land- en scheepsbouw en het stichten van
kolonien (o.a. op Noemfoor) getoond heeft
flinke eigenschappen to bezitten.
SCHOUTENIA OVATA Korth.
Actinop horam fragrans R. Ur.). Fain. Tiliaceae. Landji,
Walikoekoen (JAY.). Hari koekoen (soE:\ia.).
Zeer verbreide, vrij hooge boom, die vooral in
de vlakte van Midden- on Oost-Java veel voorkomt. Het lichtroodbruine of vleeschkleurige
kernhout behoort tot de kostbaarste Javaansche
houtsoorten. Het is taai, elastisch en duurzaam, wordt gebruikt voor gereedschap, assen
van karren, disselboomen, ankerstokken enz.
Het laat zich gemakkelijk bewerken.
SCHUTTERIJEN. Zie het art. in de groote
Encycl. Hier wordt slechts vermeld, dat thans,
in verband met de invoering van den dienstplicht voor Europeanen op Java, besloten is de
schutterijen op dit eiland gedeeltelijk op te lidfen. (Zie de desbetreffende ordonnantie in Ind
Stb. 1918 no. 360).
SCHWANER (Dr. C. A. L. M.). Geoloog on
ontdekkingsreiziger, werd in 1817 to Mannheim
geboren, studeerde en promoveerde in Duitschland, werd begin 1842 benoernd tot lid der
Natuurkundige Commissie in Nederlandsch-Indid en vertrok het volgende jaar naar Batavia.
Daar ontving hij de opdracht der Regeering tot
het onderzoek van Borneo, waar hij van 1843
tot 1848 verbleef. Hij keerde toen naar Buitenzorg terug, om zijn wetenschappelijke verslagen uit te werken. Oven. aid. 1851.
Het verhaal van zijn groote reizen op Borneo
is uitgegeven onder den titel: Borneo, Beschrijving van het stroomgebied van den Barito on
reizen langs eenige voorname rivieren van het
Z.O.lijk gedeelte van dat eiland, Amst. 1853.
Het grensgebergte tusschen de Wester- en
de Zuider- en Oosterafd. van Borneo is door
Molengraaff het Schwaner-gebergte genoemd.

SCHWARZ (JOHANNES ALBERT TRAUGOTT), geb. te Langowan (Minahasa) in 1836
overl. te Soerabaja in 1918, began in 1861 zijn
werk als zendeling te Sonder (Minahasa). Met
goeden aanleg voor taalstudie begaafd, beoefende
hij het Tontemboansch, de grootste der Minahassische talon en verzamelde een menigte gegevens voor bestudeering daarvan. Van zijn
reizen in Bolaang Mongondou, een met Wilken

en een met de Lange, gaf hij belangrijke verslagen in Med. Ned. Zend. Gen. XI, XII en XX,
waarbij ook veel goede stof is voor de bestudeering van het Mongondowsch. Wat Schwarz van
het Tontemboansch heeft verzameld, is uitgege'ven in twee lijvige boekdeelen : Tontemboansch
Nederlandsch Woordenboek, net NederlandschTontemboansch Register (1908) en Tontemboansche Teksten in 3 deelen (tekst, vertaling,
aanteekeningen), verschen.en in 1907, verder in
cenige tijdschriftartikelen, te vinden in de
Mod. Ned. Zend. Gen. en het Tijdschr. Bat
Gen. van 1903.
SEBA. Hoofdplaats der onderafdeoling Sawoe
van de tot de residentie Timor behoorende afd.
Z.-Timor en eilanden, gelegen aan de Noordkust
van het eiland Sawoe.
SEBAKOR (RIJKLOF VAN GOENS)BAAI. 32
K.M. breede baai met vrij groote diepten op
de Westkust van Nieuw-Guinea, beZ. de Mac
Cluergolf.
SEBATIK (SEBITIK). Eiland voor de Zuidelijke helft behoorende tot de Tidoengsche landen
(res. Z.- on O.afd. van Borneo), terwijl het Noordelijk gedeelte sedert 1891 aan de Britsche Noord
Borneo-Maatschappij is toegewezen.
SEBESI. Een van de vulkanische eilandjes in
Straat Soenda, 859 M. hoog. Het behoort tot de
residentie Lampongsche Districten en sluit den
toegang tot de Lampongbaai af.
SEBJAR. Een der belangrijkste rivieren in
West Nieuw-Guinea. Zij mondt uit op de Noordkust der Maccluergolf.
SEBOEKOE. Een van de vulkanische eilandjes
in Straat Soenda, ten Noorden van Sebesi golegen on 426 M. hoog. Het is het Noordelijkste
van de rij -vulkanische eila -ndjes, die aanvangt
bij den Radja Basa op Sumatra on dwars over
Straat Soenda zich uitstrekt tot den Pajoeng
op Java's Zuid-Westelijk schiereiland. Het is
geen zelfstandig eruptiepunt, maar wordt beschouwd als to behooren tot den vulkaan Seb6si.
SEBOEKOE (SIBOEKOE). Naam van eon
landstreek, kampoeng en rivier in de Tidoengsche landen, in het Noord-oostelijkste gedeelte
van de res. Zuider- en Oosterafd. van Borneo.
De streek, vroeger veel tot verblijfplaats van
zeeroovers dienende, is zeer dun bevolkt. Geruimen tijd maakte doze streek een punt van
grensgeschil tusschen Boel.oengan en Broenei (of
beter tusschen Nederland en de Britsche NoordBorneo-Maatschappij) uit. Bij de op 20 Juni
1891 te Londen gehouden conventie (zie Ind.
Stb. 1892 no. 114) is aan de geschil.len eon einde
gemaakt on zijn de grenzen geregeld.
SEBOEKOE (eiland). Zie POELAU LAOET.
SECRETARIE (ALGEMEENE). De Algemeene
Secretarie, grootendeels gevestigd te Buitenzorg, het bureau van den Gouverneur-Generaal
van Ned.-Indie, bestaat onder dien naam sedert
het begin van 1819. (Voor een historisch overzicht, zie de groote Encycl. van Ned.-Indie).
Onder den Alg. Secretaris zijn op het bureau
werkzaam gesteld Secretarissen, die thans den
naam dragon van „G-ouvernements Secretarissen", als hoedanig z.jj ook in het Reg. Regl. van.
1854 (art. 15, 17, 18, 31, 32 en 33) worden vermeld, on voorts een aantal ambtenaren van
lageren rang en klerken.
Volgens zijn instructie is de Alg. Secretaris do
vraagbaak en voorlichter van het bestuur. Hij
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doet aan de Regeering voorstellen of herinneringen tot bevordering van den dienst en zorgt
voor de redactie, expeditie, registreering en bewaring der beschikkingen van den G. G. alsm.ede
voor de samenstelling van het Staatsblad van
N.-I. en van den Regeeringsalmanak van N.-I.
Vroeger was hem ook opgedragen het toezicht
op de uitgave van het in 1857 opgerichte Bijblad op het Staatsblad van N.-I., dat echter in
1905 werd overgedragen op den len Gouvs.
Secretaris. Kraclitens de bedoelde Instructie is
een van de voornaamste werkzaamheden der
Alg. Secretarie het uitwerken der beslissingen
en denkbeelden van den G. G., hetzij in den vorm
van beschikkingen (besluiten), hetzij in dien van.
aanschrijvingen (missives). Daarmede gaat gepaard een onderzoek (examineeren) van de door
andere autoriteiten aan.-(:en Landvoogd gedane
voorstellen, hetgeen in ziAh sluit het voorbrengen bij den Landvoogd an de bedenkingen en
opmerkingen, waartoe die voorstellen aanlekling
gaven, en in dit examineeren is de lioofdoorzaak
gelegen van de bez -waren, welke in vroeger en
later tijd tegen het bureau zijn ingebracht. De
voornaamste grief was dat de chefs der Departementen van Algemeen Bestuur niet tot hun
reeht konden komen, omdat de Alg. Secretarie
tussehen lien en den G. G. in stond. Zij hadden

dientengevolge to weinig aanrakingen met den
Landvoogd om vruchtbaar met hem te kunnen
samenwerken en het deed afbreuk aan hun
zelfstandigheid, verminderde hun verantwoordelijkheidsgevoel en was kwetsend voor hun
gevoel van eigenwaarde dat hun 'Work aan de
kritiek der Secretarie was onderworpen. Een
andere bedenking tegen de Secretarie bestond
hierin, dat door hare bemoeienis met de Regeeringszaken deze niet zoo goregeld en vlug werden
afgedaan als anders het geval zou kunnen zijn,
en verder werd ook over de groote kosten van
het bureau geklaagd. Volgens mededeeling van
den Minister van Kolonion bij de behandeling
der Inclische begrooting van 1919 zouden de
aanrakingen tusschen den G. G. en de Dep.
chefs thans niets racer te wensehen overlaten

en zou de to groote en ongunstige invloed der
Secretarie geheel tot het verleden. behooren. Zij
zou eenvoudig geworden. zijn, „het bureau van
„den G. G., noodig om de voorstellen in zoodanigen
„vorm bij hem to kunnen voorbrengen, dat hij
„gem.akkelijk zijne dispositie kan nemen, een
„bureau, dat onmisbaar is, omdat die gemakke„lijke vorm onmisbaar is bij de reusachtige uit„breiding van het beheer over Indic.”
SEDAHAN. Naam van lagere en hoogere waterstaatsambtenaren op Bali en Lombok, vroeger dienaren van een der vorsten, nu van het
Gouvernement.
SEDANE (TJI). Ten onrechte dikwijls Tji dani
genoemd, rivier in de res. Batavia, st•oornende
langs Buitenzorg en Tangerarig; in de Compagniestijden la.a:stgeneenl,CLe plaats de grens net
het Rijk van Bantam vormen_de. (Zie o,:_k TANGVRANG).
liefdegave• verSEDEKAR. Eon
bastering van het .Arabische woord sadakah, dat,
door Mohammed aan het spraakgebruik der

Joden ontleend, in den Koran ongeveer als synoniem van zakdt wordt gebruikt (vgl. DJAKAT).
In den Islam verstond men later onder sadakah
in het bijzonder de o n v e r p 1 i c h t e lief de-

gaven in tegenstleling met de zalcdt, de in de Wet
gereglementeerde heffing van de bezittingen der
geloovigen. In Ned.-India duidt sedekah (sidekah)
in het bijzonder ook een godsdie n. stigen
maalt ij d aan; zie KANDOERI.
SEDEP MALEM (JAV., SOEND.). Zie POLIANTHES.
SEGARA ANAKAN (KINDERZEE). Is de driehoekige, meer dan 10 K.M. het land indringende binnenbaai beN. het Westgedeelte van Noesa
Kambangan, aan de Zuidkust van Java. In den
Z.W.hoek heeft de zee gemeenschap met do
Mauritsbaai door een nauwen doorgang met rotsigen oever, waarin het hooge, begroeide, rotsige eiland Were ligt, in den Z.O.hoek met de
Schildpaddenbaai door eon aanvankelijk smalle
en ondiepe, zich om de Oost verbreedende on
diaper wordende kreek beN. langs Noesa Kambangan .De West- en Oostkusten der Kinderzee
zijn laag en moerassig, meerdere rivieren, waaron,der de Tji Denim de voornaamste is, monden
hier uit; de Zuidkust is zwaar begroeid en loopt
steil op naar het hooge gedeelte van Noesa
Kambangan. Ongeveer op het midden van doze
kust treft men een druipsteengrot aan. Door de
Kinderzee loopen cenige weinige diepe geulen,
daartussehen is de diepte zeer goring en vallen
verschillende plekken droop; op een viertal van
doze zijn kampongs gebouwd.
SEKADAU. Landschap volgens Gouv. Besl.
18 Aug. 1916 no. 11 vormende de onderafdeeling Sekaclau der afdeeling Pontianak van do
residentie Westerafd. van Borneo. Het heeft
eon oppervlakte van 5830 K.M. 2 , terwijl do
bevolking ult°. 1915 word geschat op 38.000
zielen, waaronder 28.000 Dajaks, 9000 Maleiers,
1000 Chineezen en enkelo Europeanen. Het grenst
ten W. aan Sanggau, MZ.,qiau en Simpang, ten
N. en ten 0. aan de afd. Sintang en ten Z. aan
Matan. Het landschap is, behoudens streken
langs de Kapoeas en de Belitang, zeer bergachtig, en vooral in het Zuiden bereiken sommige toppon w.o. de G. Berangin (op de grans
met Matan. 1608 M.) eon aanzienlijke hoogte.
De Dajaksche bevolking in het landschap houdt
zich bezig met inzamelen van boschprodueten,
vischvangst en landbouw, hetwelk naast handel
ook het hoofdbestaan vomit der Maleiers en Chineezen, welke laatste voornamelijk gevestigd
zijn to Sekadau, Belitang en Soengei Aja, gelegen nabij de mending der rivier van dien
naam, in welker nabijheid zich kleine goudwasscherij en b evin.d en.
SEKAH (ORANG). Zie ORANG StKAH.
SEKAMPONG. Onderafdeeling van de afdeeling Sopoetih-Toelangbawang der residentie
Lampongscho districten met do hoofdplaats
Soekaclana (zie aldaar), standpiaats van den controleur. De onderafdeeling bestaat voor een zeer
groot deel nog -nit inoerassen, vaak met bossehen
clan ook voor een
beciekt. is 1:; , evoniing
groot dee" haar bestaan iii het verzamelen van
looschproducten, o.n. rubber, rotan en damar.
Dear Last zijn van belang de ladangbouw on

voorai de pcpercultuur. Als bijzonderheid verdient nog vermelding, dat bij de Lampongers,
die de marga Sekampoeng, district XIII en XIV
bewonen, de zijdecultuur nog in eere wordt gehouden (zie Kerte Bericliten voor Landbouw,
Nijverheid en Handel, Augustus 1911).
De bevolking der onderafdeeling bestaat alleen

SEKAMPONG —SEMARANG.
in de genoemde marga Sekampoeng district
XIII en XIV uit zuivere Lampongers. In het
overige, de z.g. Melinting-streek, is zij samengesteld ,uit Lampongers, Boegineezen, Bantammers en Palembangers, benevens de vermengingen daarvan.
SEKAMPOENG. E en van de kleine zelfstandige
rivieren, die door de Oostelijke vlakte van Sumatra stroomen; de meest Zuidelijke rivier van de
residentie Lampongsche districten. Zij ontspringt
op den Boekit Barisan nabij de grens met de residentie Benkoelen, en komt beneden Negara
Batin in de Javazee uit.
SEKAR. Kampoeng gelegen in de gelijknamige
baai in West Nieuw-Guinea op de Zuidkust van.
de Maccluergolf. Het is de meest geschikte afvoerhaven voor deze golf, zoodat de uitvoer van
boschproducten hier dan ook niet onbelangrijk
is; de invoer heeft echter minder te beteekenen.
Saar is van Fak-Fak uit gemakkelijk te bereiken; de reis gaat over land naar Kajoni en
van daar per prauw over zee naar Sekar. Vroeger stonden, behalve de moskee, alle huizen
in zee, terwijl de voorgalerijen der huizen met
elkander verbonden waren door bruggen (fatar).
In het belang van den handel heeft het Bestuur
getracht Saar naar den vasten wal te verplaatsen. Veel keuze bood het smalle strand daartoe
niet en ten slotte werd een plaats uitgekozen
iets beoosten Sisir.
SEKINTJAU. Vulkaan in de afdeeling Kroe,
residentie Benkoelen, 1719 M. hoog.
SELA. Onderdistrict van het district Ampel,
afdeeling Bojolali, residentie Soerakarta. De gelijknamige hoofdplaats van dit ondersidtrict is
bekend ,omdat zij gelegen is op ± 1570 M. hoogte, op het zadel tusschen Merbaboe on Merapi.
SELA. Gelegen in de afdeeling Grobogan, residentie Semarang. Voormalige enclave van den
Soesoehoenan van Soerakarta, is bij contract van
14 Januari 1902 van den Soesoehoenan afgekocht voor f 16497.28 's jaars. Het landschap is
148 djoengs (1 djoeng = 4 bouw) groot en bevat
eenige heilige graven ter hoofdplaats Sera.
SELAROE. Zuidelijkste eiland van de Tanimbar-eilanden (zie aldaar).
SELASEH (MAL.). Zie OCIMUM BASILICUM.
SELASI. Zie OCIMUM BASILICUM.
MAT (mAL.). = zeestraat.
SELAT PANDJANG. Naam van een niet onbclangrijke handelsplaats, gelegen aan een
nauwe zeestraat tegenover het eiland Medang
op het tot do afdeeling Bengkalis (gouvt. 0. v.
Sumatra) behoorend eiland Tebing Tinggi.
SELE(GALEWO)STRAAT, tusschen de Westkust van den Vogelkop van Nicuw-Guinea en het
voorliggende Salawati, is 70 K.M. land en zeer
verschillend van breedte.
SELEMAN (SAWAI)BAAL Ongeveer 25 K.M.
breede, naar het Noorden geheel open baai,
Z.O. an de Tocdjocheilanden op de Noordkust
van Ceram.
SELENDANG (mAL.). Zie JAVANEN p. 212.
SELIR of GOENDIK. Naam van de bijvrouw,
eon vrouw van lageren rang, zooals de aanzienlijke Javaan er, naast de eerste vrouw of padini,
dikwijls een of moor heeft.:Do vorsten van Socrakarta on 1)jokjakarta hebben tien, soms twintig
bijvrouwen, met drie waarvan zij slechts gehuwd zijn, omdat zij met de Ratoe (Vorstin,
eerste vrouw) mode, volgens d Mohammedaan-
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sche leer slechts vier vrouwen mogei hebben.
Moet nu een der niet door hen gehuwde bijvrouwen bevallen, dan laten zij zich van een der
door hen gehuwden scheiden, om met de moeder
van hun kind to kunnen trouwen en zoodoende
te voorkomen, dat dit „buiten echt" geboren
wordt, wat bij Javanen een groote schande is.
SELO (Sol a) Benaming der lle maand van
het Moh. jaar. Zie MOHAMMEDAANSME
KALENDER- EN GEDENKDAGEN, A.
SELOEMA. Afd. der res. Benkoelen, met
hoofdplaats Tais, begrensd ten N. door de afdeelingen Benkoelen en Redjang, ten Oosten
door Ming Tinggi (Palembang), ten Zuiden
door Manna en ten Westen door den Indischen
Oceaan, een oppervlakte beslaande van 2346
K.M. 2 , en een bevolking tellende van ruim
28.000 zielen, onder welke 3 Europeanen. Zij
omvat de districten Ajor Priokan en Tallo.
Behalve rijst als hoofdcultuur worden voor
uitvoer aangeplant koffie (Liberia en robusta),
peper, kruidnagelen, karet (ficus elastica), damar,
rotan en gambir. Zie verder BENKOELEN.
SELOERA. Eilandje bezuiden Soemba, aldaar
bekend als de bakermat der Soembaneesche
goudsmeedkunst, thans zonder vaste bewoners,
maar nog veel bezocht als ankerplaats voor
prauwen en voor inzameling van tripang, parelmoerschelpen en schildpadeieren. Het bestaat
uit een tot ruim 300 M. hoog heuvelland van
eruptief gesteente.
SELOMPRET. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.
SELONG. Hoof dplaats der onderafdeeling OostLombok op het eiland Lombok.
SEMANGKA. Rivier in Zuid Sumatra, die
op den Pasagi (2232 M.) in de residentie Benkoelen op de grens met Palembang ontspringt
en net een vrij breeden mond in de Semangkaof Keizersbaai uitstroomt.
SEMANGKA (MAL.). Zie CITRULLUS.
SEIV/ANGKA BELANDA (MAL.). Zie CUCUMIS MELO.
SEMANGKO (KEIZERS)BAAI, op de Zuidkust van Sumatra bij den Westingang van Straat
Soenda, dringt ruim 55 K.M. om de N.W. het
land in, is zeer diep on aan den mond 35 K.M.
breed.
SEMANGKO BERG. Zie KEIZERSPIEK.
SEMAOE(STRAAT) is de 3 tot 5 K.M. breede,
diepe straat aan de Z.W.-kust van Timor, tusschen dit eiland on het daar beW. gelegen heuvelachtige Somaoe of Samaoe (Samau).
SEMARANG. Residentie van Midden-Java,
waarbij op 1 Januari 1901 (Ind. Stb. 1900
no. 334) de toenmalige residentie Japara, is
gevoegd. Het gewest wordt ten N. bespoeld
door de Java-zee en verder begrensd door de
residentien Rembang ten 0., Madioen, Soerakarta en Kedoe ten Z. en Pekalongan ten W.
Op de Zuidergrens -verheffen zich de vulkanen
Merbaboe (3145 M.), Telemiljii, (1892 M.), 0engaran (2050 M.) on Prahoe (2565 M.).
De oppervlakte van de residentie bedraagt
8144 K.M. 2 ; op het eind van 1915 telde de bevolking 2.612.000 zielen, dat is 320 per K.M. 2 .
Zij was als volgt verdeeld: -I- 14.600 Europeans, -I-- 34.000 Chineezen, E 4600 andere Vreemde
Oosterlingen cn y 2.560.000 Inlanders.
Het Noordelijke gedeelte van het gewest
wordt geheel ingenomen door twee vulkanen
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en hunne hellingen, nl. den Moeria, hoogste top
1594 M. en den ten N. van den Mocria gelegen
vulkaan Tjelering, die slechts 717 M. hoog is.
Aan het bovenvermelde vulkanisch gebergte,
dat aan de zeezijde omzoorncl wordt door een
zeer smalle strook alluviaal zeezand en zeeklei,
grenst in het Z. een breede strook alluvium,
voor een deel moerassig. Op dit alluvium volgt
Zuidwaarts gaande een strook kwartaire grond,
terwijl tusschen den Oengaran en het Zuidelijkste deel van het gewest, dat geheel wordt
ingenomen door do hellingen van den Merbaboe
en den TelemAji'i, do bergvlakte van Ambarawa,
470-500 M. boven zee, ligt.
De rivier. en van (lit gewest behooren alle tot
het gebied dan de Java-zee. De voornaamste
zijn van Oost naar West: do Randoegoenting,
grensrivier met Rembang, de kali DjoewamA,
de kali Cells, de kali Djephra, de kali Serang
die op den Merbaboe ontspringt, reemi de nit
Rembang komende kali Loesi op. De kali Toentang stroomt langs de desa van dien naam,
verder langs Kedoengdjati, kruispunt van spoorwegen, on Demak en valt onder den naam
van kali Demak in de Java-zee. Een belangrijke
rivier is nog de kali Bodri, welke ontstaat uit
de samenvloeiing van de Logong on do Loetoet.
Talrijk zijn de bevloeiingswerken, in doze
residentie tot stand gebracht. Voor de belangrijkste zie DEMAKSCHE IRRIGATIEWERKEN.
Tot dit gewest behooren de Karimoen Djawaeilanden (zie aldaar).
De residentie Semarang is het voornaamste
gewest van Midden-Java. Haar hoofdplaats is
de belangrijkste haven van dit deel des oilands.
Behalve de gewone gewassen wordt door de
bevolking katoen verbouwd, uitsluitend in de
afdeeling Demak. De afdeeling Japara heeft
gebrek aan water voor den natten rijstbouw;
de sawahs zijn er voor de helft van den regen
afhankelijk, zoodat de oogst bij weinig regen
voor een groot deel mislukt.
Aan zoetwatervischteelt wordt niet gedaan.
De zeevisscherij daarentegen is van beteekenis.
De veestapel was in 1905 als volgt: hoornvee
(runderen en buffels) 365.000 on paarden 17.000.
De kleinveeteelt is eon niet onbelangrijk bijbedrijf.
Onder de industrieen der bevolking zijn vooral
bekend de gongfabricatie ter hoofdplaats (zie
MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN in
de groote Encycl.) en de houtsnijwerkindustrie
van Japara. Voor den stand van handelaars to
Koedoes zie op dat woord.
In het gewest liggen 39 particuliere landerijen,
het aantal landbouwondernemingen op gronden
in erfpacht bedraagt ruim 60; voorts 12 suikerfabrieken, een tapiocafabriek, 2 rijstpellerijen
en 4 ondernemingen voor de cultuur van suikerriet als plantmateriaal. Voor de zoutbereiding
door de bevolking zie KOEWOE.
Administratief is het gewest verdeeld in 8
afdeelingen, nl. Semarang, Salatiga, Kendal,
Demak, Grobogan (hoofdpl. Pocrwodadi), Pati,
Koedoes en Japara.
De middelen van -verkeer zijn: do spoorlijn
van Semarang over Goendih naar Soerakarta
met een zijlijn van Kedoengdjati naar Ambarawa; de stoomtramwegen Ambarawa —Magelang, Semarang—Rembang (met de zijtakken :

Demak
Poerwodadi—Goendih, Koedoes
— Petj angaan, Wirosari—Kradenan on Dj oewana —Pakis) en Semarang —Cheribon.
Op do Noordelijke on Oostelijke hellingen
van den Oengaran liggen verscheidene Hindoeoudheden, bestaande in vervallen tjandi's on
cii,vaitische beelden. (Zie OUDHEDEN).
Bij Ind. St b. 1908 no. 175 word voor de residentie Semarang een gewestelijke raad ingesteld.
SEMARANG. Hoofdplaats van het gewest,
het regentschap, de afdeeling, do controle-afdeeling en het district van dien naam, gelegen aan
de Java-zee, aan beide oevers van een weinig
aanzienlijke rivier, de kali Ngaran of rivier van
Semarang geheeten, waarvan de monding is
verza,nd, zoodat prauwen van eenigen omvang
niet kunnen binnenvallen. Daarom word een
kanaal gegraven (1870) beoosten de monding
dier rivier, welk kanaal op volcloende diepte
wordt gehouden, zoodat groote prauwen het
midden der stad kunnen bereiken. Het aantal
inwoners bedroeg op ult. 1905 ruim 96.000 zielon,
waarvan 5100 Europeanen, 14.000 Chineezen,
700 Arabieron en 800 andere Vr. Oosterl.
Van econoniisch standpunt beschouwd is de
stad aan to merken als de hoofdplaats van Midden-Java. Het is een centrum van verkeer en
van in- on uitvoerhandel voor de residenties
Semarang, Soerakarta, Djokjakarta, voor NoordKedoe, on het Westelijk gedeelte van Rembang,
on een opslagplaats van de voor uitvoer bestemde
koloniale producten uit doze landstreken afkomstig. Van uit Semarang voeren spoor- en
tramwegen in Zuidelijke, WesteNke en Oostelijke
riehting, die door talrijke vertakkingen doze
havenplaats met de -voornaamste afvoergebieden
in directe verbinding brengen on aansluiting
geven aan de naar Oost- on West-Java voerende
spoorwegen.
De haventoestanden zijn niet in overeenstemming met het gewicht der plaats als handelscentrum. Afdoende verbetering is, in verband
met de vor uit de kust gelegen ankerplaats der
zeeschepen, waarmede gedurende den Westmoesson de communicatie niet altijd verzekerd is,
slechts to bereiken door den bouw van een haven
voor oceaansehepen.
De benedenstad omvat het aan zee grenzende
laag gelegen gedeelte, waar de haven- en spoorweg emplacementen zijn gelegen met pakhuizen
on handelsinrichtingen, aansluitende aan het
stadsdeel, waar de handelskantoren on tal van
Europeesche winkels gevestigd zijn. Noordelijk
van dit stadsdeel is sedert eenige jaron het
ruim aangelegde personenstation der Nederlandsch-Indische Spoorwegma,atschappij verrezen, bestemd om als Contraalstation to worden
ingericht voor alle to Semarang samenkomende
spoor- on tromwegen. Zuidelijk strekt zich uit
de Chineesche woon- en handelswijk, terwijl
nog Zuidelijker en Oostelijk-Westelijk van het
Europeesche handelskwartier de Inlandsche,
Maleische on Arabische wijken zijn gevestigd.
De voornaamste door Europeesche woningen
bezette stadsgedeelten in de benedenstad zijn
gegroepeerd om het gedeelte van den bovengenoemden postweg, dat zich van de brag over
de Semarang-rivier of aan de grens van het
handelskwartier, over ongeveer 3 K.M. lengte
uitstrekt in Z.W. richting. Dit weggedeelte
draagt den naam van Bodjongschen w eg en
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staaC,van ouds bekend als de schoonste stadsweg van Java (zie BODJONG). Aaii het Z.W.
einde van den Bodjongschen weg is het Bodjongpark gelegen, een lommerrijk plein met tnuziektent, waarop van zes richtingen wegen uitkomen.
Aan dit plein liggen de Residentswoning, een
woningpark, het Juliana Ziekenhuis, enz. De
bovenstad, die geacht kan worden Noordelijk
begrensd te zijn door den zoogenaamden „Toerweg" is een stad in wording, goewel de als Tjandi
bekend staande wijk reeds sedert tientallen van
jaren door Europeanen bewoond is en steeds in
omvang toeneemt.
Het door de gemeente voor een groot deel in
eigendom bezeten heuvelterrein, dat zich tot
hoogten van ongeveer 140 M. boven de zee
verheft, is door nieuw aangelegde wegen eenerzijds met de wijk Tjandi en den weg naar Oengaran, anderzijds met de benedenstad verbonden;
door zijn hooge en open ligging en prachtige
vergezichten (Noordwaarts op de Javazee,
van Oost langs Zuid naar West op het bergland
van Midden-Java met zijn talrijke vulkanen)
eigent dit terrein zich bijzonder voor bebouwing,
rafts, voldaan wordt aan de voorwaarde voor
gemakkelijke bruikbaarheid, voldoende zuiver
water en goede verlichting. De vooruitgang der
gemeente Semarang is voor een groot deel te
danken aan de ijverige pogingen van den gemeenteraad, welk college werd ingesteld bij Ind.
Stb. 1906 no. 120.
SEMARANG. Afdeeling en regentschap der
gelijknamige residentie, begrensd ten N. door
de Java-zee, ten 0. door de afd. Demak,
ten Z. door de afd. Salatiga en ten W. door de
afd. Kendal. Het regentschap omvat ook het
gebied der controle-afd. Salatiga en Ambarawa.
SEMBAHJANG, de bekende Mohammedaansche godsdienstoefening, ook salat (Arabisch:
salat) genoemd. De sembahjang moot dagelijks
minstens vijfmalen op bepaalde tijden volbracht
worden door ieder meerderjarig Moslim, niet
alleen door mannen, maar evenzeer door vrouwen; zelfs kinderen behoort men van of hun 7e
levensjaar daartoe aan to sporen. Vrijstellingen
verleent de wet slechts in bijzondere gevallen.
Ter vervulling van deze godsdienstoef ening behoeft men zich niet steeds naar het gemeenschappelijke bedehuis (zie MOSKEE) to begeven. leder
kan zijn sembahjang verricnten in zijne woning,
op het veld, of waar hij zich op den voor de salat
bepaalden tijd bevindt, hetzij alleen, hetzij tezamen met andere geloovigen. In dit laatste geval
neemt een der aanwezigen als voorganger (Arab.
imam) de leiding op zich, evenals dit in het bodehuis geschiedt. De overigen richten zich dan bij
alle bewegingen en verdere ceremonien van den
sembahjang naar hunnen
De vijf dagelijks verplichte sembahjang's zijn
de navolgende:
(1) de loehoer (Mal.) of lohor (Jay.), d. i. middag-salat (Arab. thoehr), even nadat de zon, na
haar hoogste punt aan den hemel bereikt to hebben, naar het Weston begint to neigen;
(2) de astir (Mal.) of ngasar (Jay.), d.i. narniddag-salcd (Arab. 'asr), in Ned.-Indie omstreeks
half 4 des namiddags;
(3) de magrib, megrib of moegrib (Mal.) of
makrib (Jay.), d.i. de zonsondergangs-s6nbahjang (Arab. ma ghrib), dadeljjk na zonsondergang,
in Ned.-Indie te omstreeks 6 uur;
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(4) de isa (Mal.) of ngisii (Jay.), d.i. sembahjang van den laten avond (Arab. 'islet), in Ned.Indio te omstreeks half 8 's avonds;
(5) de soeboeh (Mal. Jay.) bij het eerste aanbreken van den dageraad (Arab. soebh), in Ned.Indio ongeveer tusschen 4 en 5 uur 's morgens.
Het geldt bovendien voor ieder Moslim als
verdienstelijk, om aan deze verplichte sembahjang's nog eenige niet-verplichte toe te
voegen.
In alle Mohammedaansche landen worclen
zelfs de verplichte sem,bahjang's door velen wel
eens verzuimd. In Ned.-Indie echter is de ijver
voor den sembahjang in de Inlandsche maatschappij buitengewoon goring en de nalatigheid to dien
opzichte van oudsher veel grooter en algemeener
dan in de meeste andere Moslimsche streken.
Om een sembahjang geldig to kunnen volbrengen, behoort de geloovige zich in ritueel reinen
toestand to bevinden. Is dit niet het geval, dan
zal hij vooraf een ritueele wassching moeten
verrichten, hetzij eon „kleine", wdke woeloe
(Arab. woedhoE) of abda,Q, cf een „groote", welke
ghoasl (Arab.) wordt genoemd.
De sembahjang zelve bestaat uit een aantal
vastgestelde ceremonien, n.l. een opvolging van
bepaalde lichaamshoudingen en -bewegingen,
gepaard gaande met het uitspreken van Arabische godsdienstige formules.
Des Vrijdags wordt in plaats van den dagelijkschen middag-sembahjang een bijzondere dienst
gehouden: de sembahjang djoemahat (Mal., Jay.
in het Arab.: sal& al-djoem'ah). Doze bestaat in
een preek of koetbah (Arab.: choetbah) en een
gemeenschappelijken sembahjang van 2 rakahars,
terwijl het als soenat (aanbevelenswaardig) gcldt,
bovendien voor (en liefst ook na) den dienst nog
een onverplichten sembahjang daaraan toe te
voegen.
Het bijwonen van dozen Vrijdagsdienst is een
godsdienstplicht voor ieder manlijk, ter plaatse
gevestigd Moslim, die zich niet op een bijzondere .
wetlijkvrsngda(bijv.wes
ziekte) kan beroepen.
De dienst is slechts geldig, indien hij volbracht
wordt door minstens 40 tot het bijwonen dier
godsdienstoefening verplichte Moslims. Op zulk
een aantal geloovigen valt slechts in eenigzins
volkrijke plaatsen to rekenen. Waar dit niet het
geval is, heeft goon Vrijdagsdienst plaats; men
verricht daar ook Vrijdags de gewone middagssalat.
Op de beide wettelijke feestdagen van het
Moslimsche jaar (zie GARtBEG, onder no.
2 en 3) heeft een feest-sembahjang plaats (gewoonlijk niet laat in den morgen). De dienst
komt, behoudens kleine afwijkingen, met den
Vrijdagsdienst overeen; de sembahjang gnat
hierbij echter aan de preek vooraf.
Over den bijzonderen sembah jang in den vaster).
tijd (den zgn. tarciwih) zie VASTENMAAND.
SE,MENDO of SEMINDO. Hoogvlakte in het
bergland van Palembang. De bewoners zijn
afkornstig uit Pasemah lobar. Rijstbouw, hoofdzakelijk op natte velden, is het hoofd.bedrijf van
deze goedaardige en gastvrije bevolking.
SEIVIEROE. Hoogste berg en werkende vulkaan van Java, in de residentie Pasoeroean,
volgens de laatste meting (einde 1911) 3676 M.
Moog, het Zuidelijkste en jongste gedeelte van
het vulkaancomplex Tengger — Ajeg Ajeg —
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meroe. De vulkaan is zoo goed als voortdurend
werkzaam en zijn hooge rookpluim is tot op
grooten afstand (o.a. van uit Soerabaja) duidelijk zichtbaar. De eigenlijke krater heeft zich,
voor zoover bekend, reeds tweemaal, doch over
slechts korten afstand, in Zuidelijke richting
verplaatst; het oudste en nog altijd hoogste
eruptiepunt heet MA,hameroe, en vormt thans
een plateau zonder krater (opgevuld door de
latere losse producten); daarna volgde het
Semeroe genoemde punt, terwijl de nog werkende
krater met Djonggring Selaka wordt aangeduid.
Erupties worden gemeld van 1818, 1832, en
1885, waarvan de eerste zeer heftig schijnt
te zijn geweest, dock waarvan weinig bijzonderheden bekend zijn geworden. Op 29-30 Augustus 1909 had de z.g. ramp van Loemadjang
plaats waarbij 208 personen om het leven kwamen en 38 inl. dorpen geheel of gedeeltelijk verwoest werden.
SEMINARIE TE DEPOK. Op initiatief van
D. J. A. Schuurman te Batavia in 1878 geopend,
bestemd tot opleiding van inlandschejongelieden
van allerlei landaard, die in een vierjarigen
cursus tot Iniandsch zendeling worden opgeleid.
Verg. verder ZENDING (Protestantsche).
SEMINOENG. Niet moor werkzaine vulkaan
van 1891 M. hoogte, die zich vlak aan den Zuidoostelijken oever van het Ranau-meer verheft;
over den top loopt de grens van Palembang en
Benkoelen.
SEMITAIJ. Zie SMITAU.
SEMONGKO (somAngka) (JAv.). Zie CITRULLUS.
SEMPANG. Zie SILIPANG.
SENDOK (DAOEN) (MAL.). Zie PLANTAGO
MAJOR.
SENDORO. Zie SINDORO.
SENGKALA. Onder se.,ngkala, voluit tjandrh
sengkhla (van Oud-Jay. cangkala), verstaat
men een jaartal, waarvan de cijfers vervangen
zijn door woorden, die een bcpaalde, vaststaande getalwaarde bezitten.
SENTANI-MEER. Gelegen op de Noordkust
van Nieuw-Guinoa, ten Zuidwesten van de Humboldtbaai en ruin 6 K.M. daarvan verwijderd.
De hoogte boven zeepeil is 73 M., de grootste gemeten diepte ongeveer 50 M. In het midden en in
hot Westen liggen verscheidene eilandjes.
De huizen aan het sneer staan op palen en
de meeste negorijen zijn in het water gebouwd.
Het water is holder en zeer vischrijk ; ook worden
er in aangetroffen: krokodillen, schildpadden en
zaagvisschen.
SENTIGI (JAv.). Zie PEMPHIS ACIDULA.
SEPATOE (KEMBANG) (vuLu. MAL.) Zie
HIBISCUS ROSA SINENSIS.
Zie CAESALPINIA. SAPSE PANG
PAN.
SEPEKLi. Onderdistrict van het district en
de contr.-aid. Kangean, regentschap en afdeeling So emen4), residentio ocra, omva,ttende
vior bowoonde eilandon van don KangeanArchipel (Lie aldaar). De ass. wedono is op hot
belangwendo eilandje van dien naam gevestigd, dot, foitelijk itiot anders clan eon dorre,
totaal onvruchtbare zandhoop, niettemin eon
zeer talrijke bevolking herbergt (ongevcer 8000
zielen) en het centrum is van een druk handels
verkeer. De bevolking, waaronder vele Makassaren en Boegincezen, bestaat nagenoeg uit-

sluitend van handel , vischvangst en scheeps
bouw. Er zijn groothandelaren onder, die tot op
Singapore zaken doen. Doze groothandelaars
wisten tot voor korten tijd een groot deel der
overage bewoners in een soort pandelingschap
to houden, waartegen eerst zeer onlangs, door
doeltreffende maatregelen van de SoemenOpsehe
afdeelingsbank, met vrucht is opgetreden. De
SOpekeners behooren tot de stoutste zeevaarders
van den Indischen Archipel.
SEPOETIH. Onderafd. van de afd. SepoetihToelangbawang der res. Lampongsche districten,
met de hoofdplaats Goenoengsoegih. Zij behoort
grootendeels tot het stroomgebied der Sepoetih
(zie aldaar) en bestaat meerendeels uit vlak,
moerassig land, dat over aanzienlijke uitgestrektheid is bedekt met wouden, waaruit de
bevolking de boschproducten verzamelt, hetgeen
een der belangrijkste middelen van bestaan
vormt. In nagenoeg alle kampoengs worden
zijderupsen geteeld en zijde gesponnen, die, grof
van draad, wordt gebruikt voor het woven van
inhcemsche sarongs (tapir). Waar de adat
voorschriift, dat bij feestelijke gelegenheden
uitsluitend deze doeken gedragen mogen worden,
blijft de zijdecultuur stationnair en wordt het
spinnen en woven in eere gehouden.
De hoofdplaats Goenoengsoegih, in het centrum van de onderafdeeling gelegen, is het gemakkelijkst to boreiken. Eenmaal was de plaats
van groot belaag, zooals de naam nog aangeeft
(soogih = rijk, pracht, de goenoeng = berg is
niet moor clan 30 M. hoog).
SEPOETIH. Een van de kleinere, zelfstandig
in zee stroomende rivieron, die door de groote
laagvlakte in het Ooston van Sumatra loopen.
Zij behoort geheel tot de residentie Lampongsche
districten, ontspringt in het heuvelland aan
de Oostgrens van de residentie Benkoelen en
valt met een 750 M. breeden mond in de Java-zee.
SEPOETIH-TOELANGBAWANG. Afdeeling
van de residentie Lampongsche districten onder
een Assistent-Resident met standplaats Menggala en verdeeld in de 3 onderafd. Toelangbawang,
Sepoetih en Sekampong. Zie op die nal -nen.
SERAJOE. De belangrijkste rivier van Midden Java on van de gansehe Zuidkust des eilands,
ontspringt op de Zuidhelling van den Prahoe.
Haar langste bronri - vier komt van den hoogsten
top van dien vulkaan, maar een kortere, die in
een sneer Zuidoostelijk gelegen ravijn ontstaat,
draagt ter plaatse den naam Serajoe. De .voornaamste streken, waar de rivier door been
vloeit zijn: het hoogland van Ledok eon vruchtbare dichtbevolkte, streek; het hoogdal van
Bandjarneg,:Irh, de meervlakte van Banjoemas;
de fraaie kloof, die de rivier door hot ZuidSerajoe-gebergte heeft uitgeschuurd, eon steilwandig dwarsdal, waar juist nog plaats is voor
eon reeks -van dorpen, on do moerassige strandvia to kart voor ze met eon wijden zaltvormigen
mond den Oceaan bereikt.
SLIAMPAS. Landbeschr ij v i n g.Landstreek in het Z.O. cloy aideoling Bangko, residenho a,mbi. Hot wordt in bet N. begreilsd door do
Bt. M6soorai (+ 2500 M.), Bt. Oeloo Nilo, Bt.
Soeinbing (een werkende -vulkaan) en Bt. Tebattalus (2050 M.), in het W. en Z. door den Barisan
keten, in het 0. door het landschap Sei Tenang.
Do vruchtbaro bodem is van vulkanischen aard;
behalve_dat hij op sommigo plaatsen zwavel en
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goud moet bevatten, is het voorkomen van
andere delfstoffen niet bekend., De Mohammed. bevolking, in 1895 bij benadering geschat
op 2000 personen, is een vermenging van bewoners der Djambische Benedenl. (zoowel de oorspronkelijke als de in die streken gevestigde afstammelingen van day. kolonisten) en Minangkabausche Maleiers, terwijl ze in uiterlijk voorkomen veel overeenkomst heeft met den Maleier
van Sumatra's Westkust.
SERAN. Zie CERAM.
SERANG. Afdeeling en regentschap der residentie Bantam, groot 1369 K.M. 2 . Het omvat
tevens het gebied van de vroegere afd. Anjor
(zie aldaar) en beslaat het Noordelijkste deel
van het gewest; grenst ten Z. aan de afdeelingen
Lebak en Pandeglang en vormt twee controleafdeelingen, nl. Serang en Tjilegon.
In het regentschap Serang wordt Javaansch
gesproken. Dat ook in dit deel der residentie
de Soendaneesche taal wordt gebezigd, evenals
in de drie andere regentschappen van Bantam,
blijkt uit de namen van bergen, rivieren, meren
en desa's, welke Soendanecsch zijn.
Niet alleen in taal, maar ook in voorkomen
en karakter is de bevolking van het regentschap
Serang van do overige bevolking van Bantam.
onderscheiden. Het waren wel grootendeels Javanen, maar ook Boegineezen, Lampongers en
andere Maleiers, die zich in vroeger eeuwen in
Noord-Bantam vestigden; vandaar dat er tusschen den Noord-Bantammer en den Javaan
van Midden-Java een groot verschil bestaat.
SERANG. Hoofdplaw.s van de res. Bantam
en van de afd. en het distr. Serang, gelegen
aan de Tji Banton op 25 M. zeehoogte. Op het
eind van 1905 had de plaats E 6000 inwoners,
nl. ± 200 Eur., j 4900 Inl., 830 Chin., 80 Arab.
en 50 andere Vr. Oosterl. Het is een lief gelegen
plaatsje, dat bijna overal van stroomend water
is voorzien en daardoor ook in den drogen moesson zijn green en frisch voorkomen behoudt.
SERANG. Rivier op Java, residentie Semarang, in den benedenloop op de kaarten wel
Tanggoelangin geheeten, naar het gelijknamige
dorp bij de kruising van den postweg. Bij de
bevolking is doze naam echter niet in gebruik
voor de rivier. Zij vormt de grens van de afdeeling Demak met de afdeelingen Grobogan,
Koedoes en Japara.
SERANG-LAO. Zie CERAM-LAOET.
SERBODJADI. Een tot de afd. 0.-kust van
Atjeh behoorende onderafd. Zie GAJOLAND.
SERDANG. Ondcrafd. van de aid. Deli on
SE'u.clang van liet gewest Oostkust van Sumatra,
bestaande nit liet door een Sultan bcstuurd
landschap van lien naam. De hoofdplaats Loeboek Pakans telde in 1905 y 2700 inwoners,
waaroncler een 10 tal Europeanen, -4-- 1000
Inlanders, -- 100 Chineezen en 750 andere
Vreeindo Oosterlingen; de sultan woont
P6baoongLn (zie aldaar). Door do gunstige grondgesteldheicl en het aangemame klimaat levert de
landbouw goede, uitkomsten op, al is de hoedanigheid van den grond dan ook niet zoo goscliikt veer de tabakscultuur als in Deli en
Langkat; belsalve tabak worden in doze onderafdeoling voornamelijk rubber (hevea brasiliensis) en voorts ook nog klapperboomen en eels
weinig koffie (robusta) geplant. In de hoogergelegen streken drijft de Batak-bevolking de

rijstvultuur op natte velden; men is doende
daaraan uitbreiding te geven. Zie ook OOSTKUST VAN SUMATRA en DELI.
SERE of SERER - ZIEKTE. Zie SUIKER.

SERIAWAN (KEMBANG)

( BATAV. MAL ?).

Zie SPILANTHES ACMELLA.

SERIERE (GUILLAUME DE). Geb. in 1788
te Naarden, was korten tijd als predikant
werkzaam te Batavia, was daarna o.a. directeur
van het landbouw-etablissement en proefstation.
Tjilangkap (Krawang) met den titel van ass.resident. Hier verkreeg hij goede uitkomsten met
de cochenille-cultuur, maar vooral met de theecultuur, waarvan hij als de grondlegger was
aan te merken. Later was hij nog resident van
Krawang, van Banjoemas, van Rembang, en
gouverneur van de Molukken. Overl. in 1868.
SERIMPI. Danseres aan de vorstenhoven op
Java. Zie DANSEN.
SERMATA. Eiland in de Timor-zee, behoorende tot do Loeang-Sermata-groep of Oekaeno-eil.,
op ± 128° O.L. e 1 4- 8° Z.B. (zie LOEANG),
waar men, in plan ' s van Banda-zee, Timorzeeloze).
Het is het grootste eiland van die groep, lang en
steal, bestaande uit een rondtoppig, incest met
alang-alang begroeid heuvelland, tot ruim 400
M. hoog. De voornaamste voortbrengselen zijn
djagoeng, katjang en oebi, die in zulke hoeveelheden worden aangeplant, dat ze ook naar de
naburige eilanden worden uitgevoerd. Do bevolking bestaat uit heidenen.
SERMOWAIRIVIER. Op Noord Nieuw-Guinea. Zij valt in zee ten Weston van T. Kamdara.
SERO (soEN.D.). Zie OTTERS.
SEROEA. Eiland met 650 M. hoogen vulkaan
in de Bandazee.
SERRURIER (MR. LINDOR). Geboren in
1846, was van 1881-1892 Directeur van 'sRijks
Ethn. Museum to Leiden, waarvan hij met
kracht de verzamelingen uitbreidde, zoodat gedurende zijn directoraat het aantal voorwerpen
verdrievoudigd word. Ontmoedigd door gebrek
aan steun vanwege de Regeering om de verzamelingen beter te huisvesten, vertrok hij in 1896
naar Batavia, waar hij als leeraar aan het Gymnasium Willem III werkzaam was, en overleed
aldaar in 1901. Van het Japansche woordenboek
van Hoffman, met ivx.relks uitgave hij belast was,
zijn de letters A, 0 en B verschenen. Voltooid is
De Wajang poerwa, eene ethnologische studio,
Leiden 1896. Van de in 1890 geconstitueerde
Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederl. kolonien is Serrurier de stichter on was hij do socretaris.
SERWAROE. Voornaamste plaats op het eiland LETI, zie aldaar.
SESAJAP. Groote rivier in de 'Tidoengsehe
linden (N. 0.-lijk godeelte van de residentie
Z. en O.-afd. van Borneo).
SESAMUM INDICUL L. Fans. Pedaliaccae.
Sesam, Gingelly, TeWeeci; 13iclj.tin, Lenga
(mAL.), Widjen Eenjarige kruidaclitige plant, die bijna 2 31. hoog ken worden
Eon zees' oude cultuu.rpla -nt van onbekende
thans over alle warmere deelen der
aarde verspreicl. liet zaad levert de bekende
sosam-olie. Do uitvoer nit Ned.-Indii is betrekkelijk zeer goring (in 1914 ruins 2000 ton).
SESAWI (DIAL.). Zie BRASSSICA NIGRA.
ten recite: lstanggi (MAL.
SETANGGI.
SOE ND.). Een samenstel van verschillende plant-
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aardige en dierlijke welriekende stoffen, dat op
open vuur gebrand wordt ter berooking. De beste
istanggi komt van Makasser.
SETARIA ITALICA. Beauv. Fam. Grassen.
Djawawoet (JAV., SOEND.), Djoewawoet (JAY.),
Djegeng (soEND.). Een in Japan, China, Transkaukasie en 0.-Indie vaak in het groot aangeplante grassoort (z.g. trosgierst), ook in Ned.Indie vaak gekweekt. Dc vruchtjes dienen o.m.
tot duivenvoer.
Zie CAESALSETJANG (MAL., JAY.,
PINTA SAPPAN.
SEULAWAIH AGAM. Zie bij GOUDBERG.
SEULIMEUIVI. Standplaats van den controleur
eener gelijknamige onderafdeeling der afdeeling
Groct-Atjeh. De onderafdeeling onyvat de sagi
der XXII Moekims en de geografisch meer tot
de Pidievallei behoorerde VII Moekims Pidie,
met een bevolking van ruim 37.000 Atjehers
(w. o. 12.856 geregistreerde mannen), ruim 1100
andere Inl. 460 Chin., een 20-tal andere Vreemde
Oosterl., en 65 Europ. (1915).
De XXII Moekims zijn voor den Groot-Atjeher
de „Toenong" (bovenland, bergstreek) bij uitnemendheid, en bestaan nit het bovenstroomgebied van de Atjehrivier en het zich ten N. daarvan tot aan Straat Malaka uitstrekkende gebergte, dat culmineert in den tweelingvulkaan
Seulawaih Agam (1726 M.) en Seulawath Inong,
door ons veelal Goudberg on Weesberg geheeten.
(Zie GOUDBERG). De VII Moekims Pidie liggen
aan de andere zijde der waterscheiding.
Vele verlaten sawahs ho-von Indrapoeri on
Seulimeum getuigen van een vroeger veel dichter
bevolking. De veestapel telt ruins 21.000 runderen on ± 5300 buffels. Op de klappercultuur on
copra-bereiding legt men zich algemeen moor on
meer toe. De Oereueng Toenong (loovenlanders)
stonden in de Aljehsehe samenleving imrner
bekend als boersch on achterlijk, maar zeer dap per. Nog dunner dan in bet bovendal der Atjehrivier is de bevolking van het bergland ten N. der
vallei. Olifanten, rhinoccrossen on tijgers huizen
er moor dan menschen. Maar op de N.W. belling
van den Goudberg ligt 190-450 M. hoog eon
leeggeloopen krat ermeer, waarvan de bodem
geschikten bouwgrond 'evert. Dear vindt men
het gampOngeomplex Lain Teuba.
SEUNAGAN. Landschap van de onderafdeeling MeulabOh, afdeeling Westkust van Atjels.
Inclusief Trang en Tadoe wonen or 2921 goregistreerde mannen (ult. 1915). De bevolking is
gemengd Pidireesch, Maleisch on Atjehsch.
Eigenlijk Seunagan is rijk aan sawahs, meest
met levend water; on ook van de pepercultuur
wordt vooral in Trang on Tadoe veel work gemaakt.
SEWANGI (SWANGI). Zie BANDA-EILANDEN.
SEWOE (GOENOENG en POENTJOEK). Kalksteengebied in het Z. der residentie Djokjakarta,
ter lengte van bijna 90 K.M. on ter breedte van
gemiddeld 15 K.M. Hot is door het regenwater,
onder vorming van een groot aantal treehters
(dalinen) dermate uitgospoeld on onderspoeld,
dat de ri -vieren or alle eon ondergrondschen
loop hebben, on pas dicht bij de kust, hetzij als
zoodanig, hetzij als bronnen to voorschijn komen.
De naam G. Se -woe wordt wel het best vortaald
door „duizendheuvel-terrein"; inderdaad bestaat het nit eon ontelboar aantal min of sneer

zuiver half bolvormige witachtige topjes, waartussehen enkele hoogere oprijzen.
SEWOE (TJANDI) of Duizend Tempels, de
grootste tempelgroep van Java, gelegen. ten
Noorden van Prambanan. Om den hoofdtempel
liggen vier rijen bijtempeltjes, resp. 28, 44, 80 en
88, in een vierkant, terwijl in de breede strook
tusschen de tweede on derde rij overblijfselen
van vijf grootere tempels aangetroffen worden
(wellicht waren or eenmaal acht); ten slotte
lagen naar de vier windstreken., ongeveer 300 M.
buiten de eigenlijke groep, nog voortempels,
waarvan alleen van de Zuidelijke, Tjandi Boebrah, de ruines over zijn. De geheele groep is
Boeddhistisch. De rijkversierde bijtempeltjes
hebben waarsehijnlijk alle eon Dhydni-Boeddhabeeld bevat.
SEWOE (TJI). Grensrivier tusschen de gowest enBatavia on Cheribon.
SHOREA. Plantengeslacht der Dipterocarpaceeen, waarvan versehillende soorten in den
Archipel voorkomen, het meest op Sumatra on
Borneo. Het zijn hooge boomen, sommige
soorten zelfs 50-60 M. hoog, welker zad en door
de bevolking verzameld worden. Men bereidt
eruit het plantenvet Tengkawang of Borneo-talk
(Zie TtNGKAWANG). Oak leveren verschillende Shorea-soorten Damar (zie aldaar). Van
enkele soorten is het hout in gebruik onder den
naam Rasak (mINANGE. .) of Resak (SIAL.).
SI ANOK. Zie KARBOUWENGAT.
SI BOEAL-BOEALI. Een 1819 M. hooge berg
in het Z.W. van de hoogvlakte van Sipirok der
residentie Tapanoeli, eon weinig ten N. van de
hoofdstad Padang Sidimpoean.
SI BOLGA (SIBOGA). Hoofdplaats van de
residentie Tapanoeli. Een -vriendelijk plaatsje,
zeer sehilderachtig gelegen achter de talrijke
eilandj es van de ruime baai van Tapanoeli, met
op den achtergrond een heuvelketen, die bij
Bonan Dolok reeds eon hoogte van 400 M. bereikt on waartegen op zich de weg naar Si Lindoeng slingert. De nieuwe stad is ruim gebouwd,
met breede, scbaduwrijke lanen on good onderhouden wegen. Vooral de malaria heerscht bier
in zulk eon hardnekkigen en kwaadaardigen
vorm, dat ze eon ramp voor de plants dreigt to
warden. Met de assainecring is men druk bezig;
ook bestaan plannen tot het stichten van een
bovensta,d, zooals Batavia en Semarang hebben.
Groote levendigheid wordt veroorzaakt door den
uitgebreiden handel, eon gevolg van de goede
verbindingswegon met het rijke on belangrijke
achterland on van de ligging aan de prachtige
baai van Tapanoeli, die een goede ankerplaats
vormt, terwijl een steenen havenhoofd het laden
Do
en lossen der schepen vergemakkelijkt.
waarde van den invoer bedroeg in 1918 /3.050.000
die van den uitvoer / 3.0320.00. Onder de handelsprodueten nam kamfer vroeger een eerste
plaats in, tegenwoordig zijn het moor koffie,
benzoe on rotan, terwijl de allerlaatste jaren de
waardevolle artikelen rubber on copra hierbij
zijn gekomen.

SI BOLGA EN BATANG TOROE-DISTRICTEN. Afdeeling van de residentie Tapanoeli. De
naam is eenigszins eigenaardig gekozen, daar de
voornaamsto der Batang Troo districten, met
name Batang Toroe zelf, niet tot doze afdeeling,
maar tot de afdeeling Padang Sidimpoean, onderafdeeling Angkola on Sipirok, behoort.

SI BOLGA EN BATANG TOROE-DISTRICTEN—SIBAJAK.
De kuststrook is grootendeels moerassig;
alleen om de baai van Tapanoeli en tusschen de
mondingen van de Batang Toroe en de Aek
Loemoet nadert het heuvelland de zee, als steile
rotsen daarin afvallend. De baai von Tapanoeli
is een van de fraaiste zeeboezems der wereld.
Behalve uit de moerassige kuststrook bestaat
de afdeeling geheel uit zwaar bergterrein, dat
den aanleg van een weg van Si Bolga naar
Taroetoeng zeer heeft bemoeilijkt.
Het bergachtige binnenland, dat alleen vrij
wat boschproducten levert, is slechts dun bevolkt, met grootste deel der bevolking woont
in de kustvlakte, vooral in de hoofdstad Si Bolga.
De bevolking bestaat geheel uit Bataks, alleen
op de hoofdplaats en in de onmiddellijke omgeving woont een gemengde bevolking. Het aantal
zielen bedroeg ult° 1915: 20870, waarvan 150
Europeanen en 900 Vreemde Oosterlingen. Voor
het grootste deel is de bevolking Mohammedaansch; toch zijn er ook tamelijk veel Christen
inlanders n.l. 6265 in het jaar 1914. De zendingspost Si Bolga bestaat sedert 1870.
Landbouw, klapperteelt, het winnen van
benzoe en van andere boschproducten, en visscherij voor de kustbevolking zijn de voornaamste middelen van bestaan. Als cultuurstreek
begint deze afd. zich zeer to ontwikkelen.
SI BORONG BORONG. Hoofdplaats van de
onderafdeeling Hoogvlakte van Toba der afdeeling Bataklanden in de residentie Tapanoeli.
De plaats ligt in het centrum van de Tobahoogvlakte, cen weinig ten Zuiden van het Tobameer. Het is een belangrijk centrum van groote
wegen en sedert de vestiging van onzen bestuurszetel aldaar merkbaar in bloei toegenomen.
SI LIMA KOETA. Een van de Karo-landschappen der Bataklanden op Sumatra, gemiddeld 1400 M. boven zeeniveau.
SI MANOEK MANOEK. Een 2200 M. hooge
berg op de grens van het gouvernement Oostkust
van Sumatra en de residentie Tapanoeli.
SI MOMO. Leprozendorp op de Karo-hoogvlakte van de Bataklanden in de nabijheid van.
Kaban Djahe. Het, is gesticht door het Nederlandsch Zendelinggenootschap, daartoe in staat
gesteld door een groote gift van den oud-minister
J. Th. Cremer. Het aantal verpleegden bedraagt
ongeveer 300.
SI POHOLON. Een van de middelpunten der
vallei van Silindoeng, behoorende tot de onderafdeeling Silindoeng van de afdeeling Bataklanden der residentie Tapanoeli. Het ligt aan de
Aek Si Geaon, con weinig ten N.W. van de hoofdplaats Taroetoeng. Sedert de verplaatsing van
bet seminarie van Pansoer na Pitoe naar Si
Poholon is dit plaatsje het geestelijk on intellectueel middelpunt geworden van de Rijnsche
Zending. Het seminarie is eon opleidingsschool
voor inlandschc leerkrachten. De zendingspost,
waartoe 13 bijgemeenten behooren, telde in
1914 bijna 6900 Christenen.
SI TOEMBA. Hoeta in het landschap Sipirok
(residentie Tapanoeli) aan den grooten weg
van Sipirok naar Padang Sidimpoean, bekend
door zijn heete, zwavelhoudende bronnen. Thans
is er met Couvernementssubsidie een leproz engestieht opgerieht, waarvan de regeering ook naar
gelang van het aantal verpleegden steun -verleent.
SIAK. Onderafd. -van de afd. B6ngkalis, gowest Oostkust van Sumatra, omvattonde het
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landschap

Siak Sri Indrapoera (zie aldaar)
met uitzondering van de landschappen Tanah
Poetih, Koeboe en Bangka en de eil. M6rbau
en Padang.
SIAK HEMEL. Riviertje in de afdeeling
Bengkalis van het gouvernement Oostkust van
Sumatra.
SIAK - RIVIER. Zie SUMATRA. R i v i e r e n.

SIAK SRI INDRAPOERA EN ONDERHOORIGHEDEN. Zelfbesturend landschap behoorende tot de afdeeling Bengkalis van het
gouvernement Oostkust van Sumatra.
De bevolking van het landschap Siak is
schaarsch, niet werkzaam en arm. Betrouwbare
gegevens omtrent de sterkte der bevolking van
dit landschap bestaan er nog niet. De inheemsche
bevolking vindt een middel van bestaan in de
teelt van rijst, vooral op droge velden, de inzameling van boschproducten, ook bijenwas, en
de vischvangst, vooral troeboekvisscherij. Aan
de Siak-rivier (zie aldaar) ligt de eigenlijke
Inlandsche hoofdstad Siak Sri Indrapoera, die
door haar langgestrekte bouwwijze aan beide
zijden van de rivier en haar groot sultanspaleis
geheel den indruk van een stad maakt, vooral
waar in de moerassige omgeving de nederzettingen alle uiterst klein, vervallen en armoedig zijn.
Aan den rechteroever bevindt zich de Europeesche wijk, een wel wat weidsche naam voor de
controleurswoning, de pasanggrahan, het etablissement der in- on uitvoerrechten en een inlandsche school. Voor b ev olking en g es c hi e d e n i s, zie OOSTKUST VAN SUMATRA.
B e s t u u r. Het bestuur van het landschap
Siak word vroeger gevormd door den Sultan, de
vier soekoehoofden (Datoe Pasisir, Lima Pocloeh,
Tanah-Datar en Kampar) en den Datoe Laksamana van Boekit Batoe. Bij Gouv. Bt. van 28
Januari 1915 (Ind. Stb. no. 1) zijn zeer gewichtige veranderingen gekomen in het zelfbestuur.
Men besloot, voortaan den sultan alleen het
zelfbestuur to laten uitoefenen, terwijl tevens
een behoorlijk districtsbestuur word ingesteld,
gegrond op een indeeling van het uitgestrekte
landschap in vijf districten. De vroegere landsgrooten zouden slechts in aanmerking komen
voor de nieuwe ambtelijke betrekking van districtshoofd, inplaats van hun oudc :datpositie,
voor zoover zij de noodigegesehiktheidtoonden.
SIAMANG (MAL.). Zie GIBBON.
SIANTAN. Eiland behoorende tot de Anambasgroep. Zie POELAU TOEDJOEH.
SIANTAR. De steeds meer in gebruik komende
bekorting van Pematang Siantar, hoofdplaats
der afdeeling Simeloengoen en de Karo landen
van het gouvernement Oostkust van Sumatra.
De Siantar-lijn is de stoomtramverbinding
van POmatang Siantar met robing Tinggi, waar
aansluiting wordt verkregen aan het Deli-spoorwegnet. Zie ook PEMATANG SIANTAR on
SIMELOENGOEN.
SIAOE-EILANDEN. Eilandengroep, deel uitmakende van eon landschap van de onderafdeeling Menado der gelijknamige residentie. Het
eland Siaoc is het grootste en zeer bergachtig.
1900
De grootste berg en vulkaan is de Awoe, ( M. hoog), do overige bergen zijn niet hooger dan
250 M. Het Eland Makalehe is bewoond; men
vindt or een zoetwaternieertje.
SIBAJAK. Een oude vulkaankegel, 2090 M.
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hoog, ongeveer 45 K.M. ten Z.Z.W. van Medan
SIBAJANG. Linker bronrivier, die met de
Singingi even boven Goenoeng Sahilan in de
onderafd. Kampar Kiri, afd. Bengkalis van het
gouv. 0.kust van Sumatra, de Kampar Kiri
vormt.
SIBASO. Naam voor de sjamanen bij de Bataks; letterlijk: het woord; bij uitbreiding: zij,
die door een geest bezield zijnde, ook geacht
worden het woord van dim geest te spreken.
Gewoonlijk zijn het vrouwen. Zie PRIESTERS
SIBERG (JOANNES). Geboren te Rotterdam
in 1740, werd in 1780 tot gouverneur en directeur
van Java's Noordoostkust, benoemd en bekleedde daarna vooral door invloed van zijn schoonvader Gouv.-Gen. Alting, nog een aantal 1.00ge
betrekkingen, tot hij, na het overlijden van
G.G. van Overstraaten, in 1801 optrad als waarnemend G.-G. Overl. in 1817 op Molenvliet.
Over het algemeen worden de bestuursdaden
van Siberg, in zijn verschillende function, verre
van gunstig beoordeeld, en evenzoo zijn karakter.
SIBEROET. Het grootste en incest Noordelijke
eiland der Mentawei-eilanden (zie aldaar). Op
oude kaarten staat het aangegeven als Mentawei, ?Nord-Paco en Goe Fortuin. Het strekt zich
uit van 0°55' tot 1°50' Z.B. en van 98°38' tot
99°25' 0.L., met een lengte van omstreeks 100,
een gemiddelde breedte van 40 K.M. en een
opporvlakte grooter dan de gezamenlijke oppervlakte der overige eilanden van de groep. De
hoofdkampoengs bestaan uit enkele groote en
eon aantal kleine huizen. Een groot huis wordt
door meerdere gezinnen, soms wel 50, bewoond.
De bewoners van Siberoet staan als oorlogzuchtig to book. De meeste vijandelijkheden
tegen ons gezag of tusschen de Mentaweiers underling zijn dan ook ten laste der bevolking van
Siberoet to boeken.
Sedert 1914 is Siberoet met de Pagai-eilanden
vereenigd tot een onderafdeeling Mentaweieilanden van de afdeeling Padang. (Zie ook
MENTAWEI-EILANDEN).
SIBEROET(STRAAT) loopt tussenen het
heuvelachtige Tanah Bala, het Zuidelijkste der
Batoe-eilanden, en het vrij hooge Siberoet, het
Noordelijkste der Mentawei-eilanden.
SIBOGA vloegere naam voor Si B. lga, zie
SIBOGA - EXPEDITIE. Doze expeditie tot
onderzoek der Fauna en Flora der zeeen en der
gesteldheid der diepe bekkens van den Indischen
Archipel had, van 7 Maart 1899 tot 27 Febr.
1900, plaats onder leiding van Dr. Max Weber,
hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam,
met H. M. flotille-vaartuig „Siboga" onder
commando van den Luitenant 1/z. le kl. G. T.
Tydeman. De resultaten, die verkiegen worden
door het onderzoek van het op de expeditie verzamelde, dat door vijftig medewerkers in Nederland on het buitenland werd tor hand genomen,
zijn verschenen in het werk: „Siboga-Expeditie"
Uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanographisch en geologisch gebied enz., waarvan thans
75 afleveringen verschenen zijn.
SIBOLANGIT. Een plateau in de Deli-doesocn
van het gouvernement Oostkust van Sumatra, gelegen aan den grooten zoogenaamden
Karo weg van Medan (Arnhemia) naar Kaban
Djahe. Het behoort tot de regenrijkste gebieden
van Sumatra; per jaar valt hier 6000 m.M. regen.
Dit was mede een van de redenen waarom het

Bataks ch Instituut concessies op de gronden heeft
aangevraagd voor beoefening van den sawahbouw. Van de plannen is echter tot nog toe niets
gekomen. Een deel van het terrein is beschikbaar gesteld voor eon succursale (de eerste buiten Java) van 's Lands Plantentuin, waarvan
de aanleg met kracht is ter hand genomen.
Sibolangit is de hoofdgemeente voor het Nederlandsche Zendelinggenootsehap in de Deli-doesoon on telt thans tal van bijgemeenten onder
haar ressort. In 1910 bedroeg - het aantal Christenon 279 en dit had zich uitgebreid tot 337 in
1914. Er is een hulpziekenhuis onder leiding van
een verpleegster, terwijl ook voor de verzorging
der melaatschen eon verpleegster is aangesteld.
De plaats heeft een Europeesch hotel, vooral voor
doortrekken.de reizigersnaar de Batakhoogvlakte.
SIDAJOE. Controle-afd. (met gelijknamige
hoofdplaats) der afd. Grisee (Gresik) van de residentie Soerabaja. De afdeeling bestaat nit do
Do
districten Sidajoe on Karangbinangoen.
streek is schraal en arm, voornamelijl. ,> kalkformatie, de sawahs hebben jaarlijks to lijden
van gebrek aan water of overstrooming. De
hoofdplaats, vroeger aan zee gelegen, maar door
de verlegging der Solo-monding en de daardoor
veroorzaakte aanslibbing thane ver van de kusL -,
verwijderd, is armoedig on vervallen.
SIDANGOLL Ternataansch district op d©
Westkust van het Noordelijk schiereiland van
Halmahera, grenzende ten Noorden aan
ten Zuiden aan Dodinga en ten Oosten aan het
district Kaoe. De kampoeng Sidangoli ligt aan
het strand aan eon door eilandj es beschermde
bocht vol zandbanken en wordt bewoond door
ongeveer 600 Mohammedanen, bijna alien
Ternatanen. De Christenkampoeng Sidangoli ligt
ongeveer drie kwartier de rivier op.
SIDEKAH. Zie SEDPKAIL
SIDENRENG. Boegineesch landschap aan de
W.kust van Zuid-Celebes, behoorende tot on den
hoofdstaat vormende van het voormalig bondgenootschap Adja-Tapparang. Het maakt deel
uit van de onderafd. Pare Pare der gelijknamige
afdeeling van het gouvernement Celebes on Onderhoorigheden. Aan het hoofd staat een zelfbestuurder met den titel Adatoewang, bijgestaan door 4 hadatleden met den titel Pabitjara.
In het N.0.-gedeelte vindt men het meer van
Sidenreng. Op de Noordelijke on Westelijke oevers
hiervan vindt men uitgestrekte sawahs; dit gebied behoort zeker tot de meest welvarende van
geheel Celebes. Aan het meer vindt men de yolkrijke plaats Amparita.
SIDENRENG - RAPPANG. Onderafd. van de
afd. Pare-Pare, gouv. Celebes on Onderh. bcstaande uit de landschappen Sidenreng en Rappang (zie op die namen).
SIDIKALANG. Hoofdplaats van de onderafdeeling de Dairilanden der afdeeling Bataklanden
van de residentie Tapanoeli. Een weinig ten
Weston van het dal der Lai Renoen ligt zij aan
den Noordvoet van den Batoeardan op een
hoogte van ongeveer 1000 M. boven zeeniveau
en heeft daardoor een heerlijk klimaat. (jaarlijksche regenval 3200 m.M.). Europeesche greenten, zelfs aardbeien, gedijen hier uitstekend. Het
Rijnsche Zendingsgenootschap plaatste hier in
1907 een van haar zendelingen en richtte er later
een soort ambachtsschool op, benevens een machinale houtzagerij. De bestuursnederzetting ligt
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op korten afstand van het eigenlijke dorp, waarmee het door een flinken weg is verbonden, en
is nog zeer primitief. Sedert de Dairilanden de
aandacht trekken van het Europeesche kapitaal,
breidt zich het verkeerswezen nit en belooft Sidikalang een belangrijk cultuurcentrum to worden.
SIDJOENDJOENG. Onderafd. der afd. Tanah
Datar, res. Sumatra's Westkust, met gelijkn.
hoofdplaats, ten 0. van Sawah Loento gelegen.
Het N.-lijkste gedeelte van dit langgerekt ressort
behoort tot het stroomgebied der Koeantan,
terwijl het Z.lijke deel behoort tot dat der Batang Hari of Djambi-rivier.
SIDOARDJO. Afd. en regentschap (met gelijknamige hoofdplaats) der res. Soerabaja, eene
oppervlakte beslaande van 639 K.M. 2 . De afd.
omvat twee controle-afd. nl . le. Sidoardjo en
2e. Prambon. Zij telde ult. 1915 een bevolking
van ± 50.000 zielen, waaronder ± 900 Eur.,
2780 Chin. en ± 100 andere Vr. Oosterl. De afd.
bevat, met uitzondering van den kleinen driehoek in het N., die tot de afdeeling Soerabaja
behoort, het geheele deltagebied van de Brantas-rivier. Zie BRANTAS-DELTA-WERKEN.
Er zijn in deze afdeeling Beene particuliere landerijen of erfpachtsperceelen; daarentegen werken er 15 suikerondernemingen op overeenkomsten met de bevolking.
De hoofdplaats der afdeeling, Sidoardjo ( Siardja) ligt aan de Spoorlijn Soerabaj a — Bangil
on Sidoardj o — Modj okerto. Het aantal inwoners
bedroeg op ult. 1915: 13.400, nl. 200 Europeanen, 12.000 Inlanders, 1170 Chineezen en 25
Arabieren; de pasar is druk bezocht.
SIGI. Zelfbesturend landschap, ressorteerend
onder de reisdentie Menado; het behoort tot de
Kajelische landschappen. Het heeft met Beromaroe eene gemeenschappelijke zelfbestuurster,
die den titel draagt van Magaoe of Madika. De
bevolking is 69.000 zielen sterk, het hoof dmiddel
van bestaan is de landbouw (mats, rijst, klapers) on in geringe mate inzameling van boschproducten.
SIGI'SCH. Zie TORADJATALEN.
SIGLI. Kust- en handelsplaats aan de monding van de Kroeeng Bar6h — in den benedenloop Koeala Sigh geheeten, — in Straat Malaka ;
standplaats van den chef der onderafdeeling
Sigli, afdeeling N( ordkust van Atjeh. De plaats
bestaat uit een Westelijk, voornamelijk civiel, en
een Oostelijk militair gedeelte.
SIGLI. Onderafd. van de afd. Noordkust van
Atjeh van het gouv. Atjeh en Onderh., omvattende 23 zelfbesturende landschappen met
totaal --I- 160.000 zielen.
SIGNATUUR. Zie GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE).
SIJAM. Arabische benaming van de vasten.
Zie VASTENMAAND.
SIKK A. Zie FLORES.
SIKK A'SCH. Het Sikka'sch, gesproken op
Midden-Flores, is nauw verwant aan het Solorsch, dat de taal is van de bevolking van OostFlores, en van de eilanden Adonare en Solor
en van het Westelijk gedeelte van Lomblem;
beide schijnen met de talen van Timor en die
van Ambon tot eene groep gebracht to kunnen
worden, ofschoon een zeker verschil niet to ontkennen is.
SIL A M. Zie KOMORAN.
SILINDOENG. Onderafd. van de afd. Batak-
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landen der res. Tapanoeli, ten Zuiden Tan het
Tobameer gelegen, met Taroetoeng als hoofdplaats. Zij bestaat uit tal van in 1879 en later
onder geregeld bestuur gebrachte landschappen
en hoendoelans.
Het is een bergland bij uitnemendheid met
hooge bergen, ware hooglanden on vlakten, ruwe
bergketens, waartusschen schoonevalleien. Onder
de hooge bergen verdienen in de eerste plaats
vermelding de Dolok Martimbang (1680 M.) en
de Si Doea Doea (1410 M.), die aansluit bij den
Si Tarindak (1617 M.) en Si Marbalatoek. Deze
rij van bergen verdeelt de onderafdeeling in twee
deelen: het Noordelijke deel, hoofdzakelijk ingenomen door de schoone bebouwde vallei van
Silindoeng, on het Zuidelijk deel door de niet
minder schoone, echter minder bebouwde vallei
van Si Gompoelon en Pangaloan, bekend staande
onder den naam van Paha& In 1906 werd in
het Zuiden aan , de onderafdeeling toegevoegd
een derde bekken, de nog grootendeels moerassige vallei van Si Mangoemban, die toen van
Sipirok werd afgescheiden.
De vallei, die een lengte van 6 kilometer bij
eene breedte van gem. 2 kilometer heeft, is een
groot rijstveld, afgebroken door vele kleine nederzettingen, omgeven door bamboeboschjes. Zij
wordt overigens begrensd door bijna geheel van
boschgroei ontbloote bergwanden, wellicht ten
gevolge van roofbouw in den tijd toen de vallei
nog een meer was. Langs deze berghellingen
worden solfataren, warme en minerale bronnen
aangetroffen, zooals overal elders in de onderafdeeling. Het water van de minerale bronnen
van Silindoeng onderscheidt zich van de andere
in dit gebied door de overvloedige afzetting van
koolzure kalk.
Het klimaat kenmerkt zich door grooten
regenval; to Taroetoeng valt jaarlijks 2100 m. M.
De onderafdeeling Silindoeng heeft een bevolking van ± 56.000 personen, die ruim 500 kampoengs bewonen. Alleen in de vallei van Silindoeng wonen 30.000 menschen, zoodat dit gebied tot de dichtst bevolkte gedeelten van Sumatra behoort. De bevolking is van zuiver Bataksche afkomst (Toba Bataks) zonder noemenswaardige vermenging met andere volksstammen. Voor een deel is zij nog heidensch gebleven,
een geringaantal Bataksis hier Mohammedaanscl , ,
vooral in de vallei van Silindoeng, terwijl er een
5 ft 600 1Vlohammedanen voorkomen in Pahae
en ook vrij veel in het gebied van Si Mangoemvan. Het grootste aantal, ( ± 30.000) is Christen.
De Rijnsche Zending heeft hier in 1863 Naar
intrede gedaan en in dezen betrekkelijk korten
tijd is nagenoeg de geheele be volking gekerstend. Naast de eigenlijke zending heeft het genootschap zich ook bezig gehouden met werken
ban barmhartigheid en zich op onderwijsgebied.
bewogen. Zoo vindt men hier het groote zendingshospitaal Pea Radja (zie aldaar), een seminarie
voor inlandsche onderwijzers to Si Poholon, een
Hollandsehe school voor Batakkinderen to Pea
Radja, een weefschool enz.
Dit belangrijke gebied kan- beschouwd worden
als het hart van het door de Toba's bewoonde
deel der Bataklanden. Behalve rijst worden geteeld: djagoeng, gadoeng of oebi, in geringer hoeveelheid groenten en aardappelen on er wordt
ook veel work gemaakt van de koffie- on benzoocultuur. Marktplaats is de hoofdplaats Taroe-
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toeng (zie aldaar) met de drukste markt van heel
de Bataklanden. De handel beperkt zich tot een
binnenlandschen handel; de nijverheid is van
weinig beteekenis en bestaat uit weinig meer
dan de fabrikatie van bruin-zwarte suiker van
den arenpalm en het maken van matwerk. Het
woven van kleeden geschiedt meeren.deels voor
eigen gebruik.
Het grondgebied is verdeeld in stam- of margagebieden. Het bestuur (Inlandsch) herust in handen van door het Gouvernement aangestelde
djaihoetans, hoofden van een aantal kampongs,
die tezamen een federatie (hoendoelan) vormen.
De rechtspraak wordt uitgeoefend door verschillende rapats, in welke de djaihoetans zitting
hebben, onder het presidium van don assistentresident der afdeeling of van den controleur der
onderafdeeling.
SILOENGKANG. Nagri bij Sawah Loent5 in de
residentie Sumatra's Westkust, aan den grooten
weg naar Solok. Het ligt in een eng, woest dal,
waardoor zich de spoorweg wringt tot aan den
tunnel, een weinig voor Sawah Loento. Daar in
het nauwe dal bijna goon sawahs voorkomen,
zijn de mannen genoodzaakt elders een bestaan
te zoeken. De vrouwen leggen zich toe op het
woven als middel van bestaan, zoodat Siloengkang eon centrum. van weefkunst geworden is.
SIMALOER. Mareische benaming van het
N.ste en na Nias het grootste eiland van de reeks,
die, de Westkust van Sumatra volgend, in het
Zuiden net Enggano eindigt. In de landstaal
hoot het Simoeloel; quasi Atjehsch is de naam
Simeuloee, welke in het Staatsblad prijkt. Het
is 54 zeemijlen lang, van 5 tot 14 zcemijlen breed,
en ± 80 G.M. 2 groot, en strekt zich N.W.—
Z.O. uit, tusschen 2° 20' on 2° 57' N.B. en 95'
43' en 96° 31' O.L. De naar Sumatra gekeerde
zijde van het eiland heeft drie prachtige baaien:
van Sinabang, Telok Dalam en Sibigo, die zelfs
do grootste schepen in veelvoud gemakkelijk
kunnen pntvangen. Het binnenland is zeer geaceidenteerd, maar de hoogste top, de Delo'
Sibao, is sleehts 567 M. (of volgens den Zeemansgids 625 M.). Dat heuvelland is bcdekt
met aan uitstekende houtsoorten rijk oerwoud,
dat veel neerslag verwekt. Do nederzettingen
der bevolking liggen langs de kust of in de nabijheid daarvan aa,n de benedenloopen der rivieren, en het strand leverde tot voor kort de
voornaamste landverbinding.
Het eiland is rijk aan karbouwen (8 a 9 duizend), die zich on.derscheiden door het geniis
van een pluim aan den staart.
In het Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap 1917 no. 1 zegt J.
Kraemer, dat de bevolking thans 16.000 zielen
telt. Zij kent nog niet -veel behoeften, leeft van
rijstbouw op moerassawahs on ladangs, on klopt
sagoe als ze rijst to kort komt, verder van klapperteelt, vischvangst, inzameling van bosehproducten on verkoop van karbouwen, die in de
bosschen en vlakten langs de kust good gedij en.
eenzaam, verlaton, dr, of
SIMELOENGOEN (
goestig), naam eener onderafdeeling van de ofdeeling SimeFengoen on de Karolanden, gouv.
0oAkust van Sumatra, met de hoofdplaats Pimatang SiantP.r (zie aldaar) tevens afdeclingshoofdp.aats. :D(_‘ze onderaidee;ing wordt ingenomen door de iandschappen Siantar, Tanah
Djawa, Raja, Panei, Poerba, Dolok Silau en

V Koeta. Tezamen beslaan zij een oppervlakte
van 4500 K.M. 2 , bewoond door ± 65.000 personen, voor het overgroote deel behoorende tot
den stam der Timoer-Bataks. De Heidensche
godsdienst wordt aangetast zoowel door de Rijnsche zending als door Mohammedaansche immigranten.
De onderafdeeling grenst aan den N.O.oever
van het Toba-meer en strekt zich vandaar Oostwaarts uit tot in de laagvlakte, waar ze grenst
aan Asahan, Batoe Bara, on Padang. Het Westen
wordt geheel ingenomen door hoogvlakten, met
veel afzonderlijke bergen, terwijl het 0. een golvend heuvelland is. Het geheele land maakt een
gunstigen, opwekkenden indruk.Nog in 1910
gold Simeloengoen als een haast onbereikbaar
Bataklandje, met oerbosschen vol tijgers on olifanten, of met dorre bijna onbewoonde steppen.
Wel trachtten reeds lang bestuursambtenaren
er orde to scheppen, en Rijnsche zendelingen de
bewoners tot het Christendom to bekeeren, maar
bekendheid kreeg het eerst toen men er eon land
met groote economisohe toekomst, door geschiktheid voor sawahbouw e. a. als een toekomstige
voorraadschuur van rijst voor de O.kust, in begon
te zien. Wegens ongeschiktheid der bewoners
waren immigranten noodig, waarom de zendeling
Simon eerst in 1900, daarna in 1908 pogingen
aanwendde om bewoners van Sainosir on TobaBataks tot kolonisatie te bewegen .Wel mislukten doze proeven, maar thans neemt toch het
aantal immigranten steeds toe, en bedroeg in
1915 reeds 6500; doze immigranten zijn zeer geschikt om tot voorbeeld to dienen voor de hier
wonende Timoer-Bataks. Ook andere cultures
worden beoefend, paardenteelt en varkensfokkerij breiden zich uit, terwijl het land hoe hanger
hoe moor belang krijgt voor de Europeesche cultures: reeds zijn 70 concessies uitgegeven met
eon oppervl. van 1140 K.M. 2 , waarvan reeds de
helft beplant is met rubber, koffie, tabak en
thee. Op Amerikaansche wijze ontwikkelde zich
het centrum, het moderne plaatsje Pematang
Siantar (zie aldaar). Eon groote hindernis voor
sneller ontwikkehing vormen nog altijd de gebrekkige verk.eersmiddelen.
SIMELOENGOEN EN DE KAROLANDEN. Afdeeling van het geuv. Oostkust van Sumatra,
verdeeld in de twee onderafdeelingen Sinaeloengoen en de Karolanden; hoofdplaats sinds 1906
Pematang Siantar (zie aldaar). De afdeeling
telde eind 1915 ruin 159.000 inwoners, waaronder 350 Europeanen, 4800 Chineezen en 400
andere Vreemde Oosterlingen.. (Zie de afzonderlijke artikelen KARO-LANDEN en SIMELOENGOEN).
SIMEIJLOEE. Zie SIMALOER en SIMOELOEL.
SIMOELOEL. Een landschap, vormend de middenmoot van het gelijknamige eiland. (ZieSIMALOER) en reikende zoowel aan de N.O.- als aan
de Z.W.-kust.
SIMPAI. Uitgestrekt vulkanisch gcbergte ten
0. van Tjitalengka (Preanger). Het hoogste punt
ligt op 1666 M.
SIMPANG. Zie S OERABAJA.
SIMPANG (Sempang). Zelfbesturend landschap in de res. Westerafd. van Borneo, afd.
Ketapang, onderafd. Soekadana. De oppervlakte
bedraagt 7870 K.M. 2 , d.i. -4-- 15 maal die van
hot landschap Soekadana, terwijl de bevolking

SIMPANG—SINGKARAK (MEER VAN).
in 1915 ward geschat op ongeveer 10.000 personen, voor het grootste deel bestaande uit Maleiers
(w.o. Boegineezen en de zg.n. „Orang Boekit" of
bergbewoners), het kleinste deel uit Dajaks en
een goring aantal Chineezen. Het Westelijk gedeelte is nagenoeg overal vlak, de Oostelijke
helft bergachtig.
SIMPANG KANAN en SIMPANG KIRI. Zie
SINGKL en TtMIANG.
SIMPANG OELIM. Het meest W.lijke , tevens
het grootste landschap van de onderafd. Idi,
afd. Oostkust van Atjeh. Strekt zich in
langgerekten worm Z.—N. uit, langs den rechteroever van den benedenloop der Djamb5 Aje.
Het totale zielental bedroeg volgens telling
van 1906: 9839, verdeeld over 2180 gezinnen.
Op 1 Januari 1916 bedroeg het aantal geregistreerde mannen 4011.
De bestaansmiddelen van de vrij welvarende
bevolking zijn sawahrijstbouw, pepercultuur,
veeteelt en pinangcultuur vooral, en in de kuststreken visscherij en zeehoutaankap.
SINABANG. Standplaats van den controleur
der onderafdeeling Simeuloee van de afdeeling
Westkust van Atjeh, en zetel van de Javaboschexploitatiemaatschappij, die de bosschen exploiteert in het Z.deel van het eiland Simaloer. De
plaats ligt aan de prachtige Sinabangbaai in het
landschap Tapah. Zie voorts: SIMALOER en
TAPAH.
SINABOENG. Fraaie vulkaankegel, 2460 M.
hoog, in de afdeeling Simeloengoen van het
gouvernement Oostkust v. Sumatra. Bezit een
du bbelkrater met zeer intensieve solfatarenwerkzaamheid. In beide kraters bevindt zich
een meertj e.
SINAKOB (GOENOENG) of G. SOR. De hoogste top (1959 M.) in het Cycloopgebergte (zie
aldaar).
SINAMAR. (Sinamoe). Zijrivier van de Kwantan op Sumatra. Zie aldaar, R i v i e r e n.
SINDANGLAJA. Bekend herstellingsoord op
de Oostelijke helling van den Gede in de Preanger Regentschappen. Het ligt 1084 M. boven de
oppervlakte der zee en heeft een aangenaam,
maar zeer vochtig klimaat. In de nabijheid de
warme bron (43° C.) Tjipanas.
SINDANGSTREKEN. Tot 1904 onderafdeeling
der afdeeling Yelping Tinggi, residentie Palembang; in dat jaar opgeheven en voor een deel
bij de toenmalige controle-afdeeling R'e'djang
en Lebong gevoegd en onder de residentie
Benkoelen gebracht, voor een ander deel vereenigd met de contrOle-afdeeling Moesi-oeloe,
afdeeling Palembangsche bovenlanden.
SINDJAI. Onderafd. der afd. Bonthain, gouv.
Celebes en Onderhoorigheden, bestaande uit de
districten Oost-Boelo-Boelo, La mad, Tondong,
West-Boelo-Boelo, Manipi met Toeroengan, Manimpahoi en Pao.

SINDOEPRADJA- EN DOETAMATIWERKEN, een uitgebreid stel irrigatieleidingen behoorende tot de irrigatieafdeeling Tjimanoek,
residentie Cheribon. Het Sindoepradjagebied bevloeide in 1914 reeds nagenoeg 45.000 bouws
sawahs.

SINDOER (MAL.). Zie SINDORA SUMATRANA.
SINDORA SUMATRANA Miq. Fam. Leguminosae- Caesalpineae. Sindoer, Tampar hantoe
(MAL.). Boom van het Westen van den Archipel,
BEKN. ENCYCL. V. N,-I.

497

botanisch itiet volledig bekend. Het hout is
gevlamd en wordt voor meubelen gebruikt.
Uit den stam verkrijgt men door inkappen eon
vloeibare roodgekleurde balsem (minj ak sindoer),
die als vernis wordt gebruikt en met damar gemengd tot het breeuwen van prauwen.
SINDORO (Sendai*. Een der regelmatigst gebouwde vulkaankegels op Java, res. Kedoe, on
door een 1405 M. hoogen pas (van Kledoeng)
met den Soembing verbonden. Een eigenaardigheid van den Sindoro is dat de top een kleine,
bijna zuivere vlakte vormt, 3150 M. oog, waarin
de kleine krater (130 x 180 M.), door een uiterst
lagen rand omgeven, plotseling bijna loodrecht
neerdaalt tot op een diepte van 2975 M.
SINGA MANGARADJA. Vroegere priestervorst
der Bataks.
SINGAPARNA. District met gelijknamige
hoofdplaats van de contrOle-afdeeling Mangoenredja, regentschap en afdeeling Tasikmalaja,
residentie Preanger-Regentschappen, bekend
om het mooie vlechtwerk, dat men er maakt.
SINGAPOERA(STRAAT). Breede, zeer lange
straat tusschen de Z.O.-punt van Malaka met het
voorliggende eiland Singapoera (Singapore) en
den Riouw-Archipel.
SINGARADJA. Hoofdpl. van de res. Bali en
Lombok met een bevolking (1914) van ± 9100
zielen, w.o. 120 Eur., 1120 Chin., 320 Arab. en
20 andere Vr. Oosterl. Zie verder onder BOELPLENG (waar op pag. 73, kol. 1, reg. 15 v. b.
abusievelijk Singradja staat).
SINGASARI. Plaats ten Noorden van Malang,
haofdstad van het gelijknamige rijk (12221292), waarover men zie onder JAVA (G e s c hi ed e n i s). De oudheden van Singasari (Tjandi
Singasari) zijn uitvoerig beschreven door Dr.
Brandes in het tweede deel van het Archaeologisch onderzoek op Java en Madoera (1909),
waar men ook een volledige literatuuropgave
vindt.
SINGASARI (TJANDI). Zie vorig artikel.
SINGGALANG (DOLOK). Deze nog niet nader
onderzochte vulkaan is gelegen vlak ten N. van
Sariboe Dolok op de Karohoogvlakte.
SINGGALANG (GOENOENG). Niet werkzame
vulkaan in de Pad. bovenlanden, Sum. Westkust, met den sedert 1905 weder werkzamen
vulkaan Tandikat een dubbel-vulkaan vorm end.
De hoogste top van den Singgalang, waarbij
een hoogst schilderachtig kratermeertje van
200 M. doorsnede ligt, is 2877 M.; de Tandikat
heeft een hoogte van 2438 M. Daar de Singgalang
voor het grootste gedeelte begroeid is, en
de met waterdamp verzadigde Westenwind in
zijn koele bosschen spoedig neerslag vormt, is
deze berg als reusachtig waterreservoir van
groote waard ; verschillende riviertjes in Pariaman ontspringen op zijn W.-lijke hellingen.
SINGKARAK (MEER VAN). Een van de grootste meren op Sumatra, gelegen in het Barisangebergte van de Padangsche Lovenlanden (residentie Sumatra's Westkust) tusschen den Marapi
in het Noorden, den Talang in het Zuiden, 112
K.M. 2 . groot : het N.lijk gedeelte wordt gewoonlijk Laoet Soempoer- of Laoet Simawang genoemd. Zijn waterspiegel ligt 362 M. boven zee;
het heeft een lengte van 21 K.M. bij een grootste
breedte van 7700 M. De grootste diepte bevindt
zich in het Noorden, waar 268 M. gepeild is,
het Zuiden is 180 Meter diep.
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Het Singkarakmeer wordt door verschillende
rivieren en beken gevoed, in hoofdzaak door
de uit het Zuiden komende Soemani-rivier,
de afwatering geschiedt aan den N. 0.1ijk en
oever door de Oembilin, die later Koeantan. wordt
(zie SUMATRA, rivieren). De spoorweg PadangPandjang —Sawah Loent6 gaat langs den Oostelijken oever.
SINGKAWANG. Afdeeling (met gelijkn. hoofdpl.) der residentie Westerafdeeling van Borneo,
verdeeld in vijf onderafdeelingen, t. w. Singkawang, Pemangkat, Bengkajang, Sambas en
Mampawa. De afdeeling telde ult. 1915 ± 170000
zielen, waaronder E 100 Europeanen, 4120
Chineezen, 270 Arabieren en andere Vreemde
Oosterlingen, 46.000 Dajaks en 83.000 andere
inlanders. Zie verder onder MAMPAWA en
SAMBAS.
SINGKEL. Onderafd. 'van de ofd. Westkust
van Atjeh, bestaande uit: 1. het district B en edenSingkel, 2. het district Simpang Kanan., 3. het
district Simpang Kiri, 4. het district Banjakeilanden (zie ald.) 5. het landschap Troemon
met de onderhoorigheden Sileukat en Boeloe
Sama. De vier districten zijn direct bestuurd
gebied, maar Troemon heeft zelfbestuur.
De onderafdeelingshoofdplaats lag vroeger op
een riviereiland van de delta der Singkelrivier,
nabij de plants van een, in 1860 door een zeebeving
en overstrooming verwoest, nog ouder Singkel
In 1905 werd Singkel als bestu ursvestiging verlaten voor het in het binnenland, aan de Simpang
Kiri gelegen Roendeng, maar in 1912 keerde men
terug tot een „Nieuw-Singkel", gebouwd aan
den vasten wal, een stuk Oostelijker dan de vroegere vestigingen, op een mooi zandterrein, dat
weinige jaren tevoren nog door de zee werd ingenomen. Die landaanwas gnat echter door, en met
een angstwekkende snelheid, zoodat de situatie
van Nieuw-Singkel er wel niet op zal verbeteren.
De districten 1, 2 en 3, hierboven genoemd,
omvatten het stroomgebied van de Singkelrivier, de grootste rivier langs de heele Westkust
van Sumatra. Ze is 400 a 500 M. breed en ontstaat uit de vereeniging bij Pamoeka op 12 K.M.
van de kust van de Z.-N. stroomende, uit het
Alasland komende Simpang Kiri en de N.O.Z.W. vloeiende, uit de Dairi-Bataksche Pakpaklanden afkomstige Simpang Kanan. De landstreken langs de 0.-oevers dier „Simpangs"
staan bekend als de districten Simpang Kiri en.
Simpang Kanan, die men tezamen als „BovenSingkel" pleegt aan to duiden; het gebied beneden Pamoeka, dat van de Singkelrivier alzoo,
vormt een 3e district: Beneden-Singkel.
De bevolking, ± 16.000 zielen, is van Pakpakschen oorsprong. Haar taal heeft dus het DairiBataksch tot grondslag, maar ze heeft vele
Atjehsche en Maleische elementen in zich opgenomen. De bevolking maakt geen welvarenden
indruk. Ze leeft van handel, landbouw en vischvangst. Het gebruik van opium is algemeen. De
handel is bij lange na niet meer wat hij vroeger
geweest is
SINGKEP. Zie LING GA, RIOUW EN -ONDERHOORIGHEDEN en TIN.
SINGOSARI. Zie SINGASARI.
SINJO. Afkomstig van het Portugeesehe s e nh o r, duidde dit woord oorspronkelijk aan de
afstanmelingen van de Portugeezen, die, toen
de 0.-I. Compagnie in Indio kwam, daar geves-

tigd zijn gebleven on zich verder steeds met Inlanders vermengd hebben. Bij uitbreiding is sinjo
de algemeene benaming geworden der mannelijke
afstammelingen. van Europeanen en Inlanders.
Tevens wordt het woord gebruikt ter aanduiding van een mannelijk kind, hetzij van Europeesche of van gemengde afkomst, equivalent
van ons,„jongeheer".
SINKEH (SIN-KHEH). Zie CHINEEZEN.
SINOM (JAv.). De zuur smakende jonge
bladeren van de Tamarinds.
SINTANG. Landschap op Borneo's Westkust,
omvattende het gebied van de onderafdeelingen
Sintang on Melawi (Ind. Stb. 1916 n°. 172).
De oppervlakte bedraagt ± 61.366 K.M. 2
metnbvolkiga60.zen,wrv
46.000 Dajaks, 12.000 Maleiers, 1900 Chineezen
en 90 Arabieren on andere Vreemde Oosterlingen (ult. 1915). Het wordt bestuurd door een
vorst, verblijf houdende ter gelijknamige hoofdplants, met den titel Panembahan. De verhouding van het landschap tot het Gouvernement
is geregeld bij een politiek contract.
SINTANG. Afdeeling van de residentie Westerafdeeling van Borneo (met gelijkn. hoofdpl.,
een belangrijke handelsplaats), omvattende het
landschap van dien naam, on hetgeen verder ten
Oosten daarvan binnen de grenzen van het
gewest gelegen is, benevens het Gouv. gebied bekend onder den naam „Pinoehlanden", verdeeld
in 5 onderafd. nl . Sintang, 1\T6lawi, Smitau-,
Boven-Kapoeas en Pinoehlanden. De bevolking telde ult. 1915 + 121.000 zielen, waaronder een 30-tal Europeanen, ± 90.000 Dajaks,
± 18.000 Maleiers, ± 3.000 Chineezen en ± 200
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen.
De afdeeling grenst ten Noorden aan. Serawak, ten 0. en ten Z. aan de residentie Zuideren Oosterafdeeling van Borneo en ten W. aan
de afdeeling Pontianak.
Uitgezonderd een strook lands benoorden de
hoofdpl. Sintang en het merengebied benoorden
de Kapoeas in de onderafdeeling Smitau is de
bodem deels heuvel-, deels bergachtig; sommige
toppen bereiken een aanzienlijke hoogte, terwijl de machtige Kapoeas, met haar vele on groote zijrivieren, in doze afdeeling ontspringt. Zie
verder BORNEO.
SIOER-SIOER (MAL.). Zie XANTHOPHYLLUM LANCEATUM.
SIPIROK. Landbeschrijving. Landschap, vroeger een zelfstandige onderafdeeling,
maar sedert 1907 gedeeltelijk vereenigd met Angkola, waarmee het ethnographisch veel overeenkomst heeft, tot de onderafdeeling Angkola en
Sipirok, terwijl de gedeelten Si Mangoem.ban en
Si Lantom bij de onderafdeeling Si Lindoeng
werden gevoegd. Het landschap bestaat hoof dzakelijk nit een hoogvlakte on een betrekkelijk
nauw dal, dat de verbinding vormt met de hoogvlakte van Si Lantom. Het belangrijkste gedeelte is de hoogvlakte, 700 a 900 M. boven den
zeespiegel selegen. Hoezeer nog meerendeels
met bosschen bedekt, vindt men bier toch het
voornaamste bevolkingscentrum en ook de nitgestrektste in cultuur gebrachte gronden.
Het Oostelijk gedeelte van Sipirok, aan gene
zijde van den Oostelijken keten, staat bekend
onder den naam Harangan, waar verscheiden.e
bergruggen achter elkander zijn gelegen, die
afglooiend naar het 0. een overgang vormen tot
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het aangrenzende bergland van Padang-Lawas.
B e v o 1 k in g. De bewoners van het landschap zijn Bataks (zie aldaar) meerendeels gevestigd in het Zuidelijk en Oostelijk gedeelte van het
Sipirok-plateau. Het overige gedeelte, de Harangan, is slechts sporadisch bevolkt, terwijl het
geheele Pangarambangan-gebergte zo goed als
onbewoonde wildernis is. Het bevolkingscijfer is vooruitgaande en was in 1905 gestegen tot
ruim 22.000; toen behoorden Si Lantom en Si
Mangoemban nog tot Sipirok.
De dorpen vertoonen alle hetzelfde type, hebben twee, enkele grootere meer rijen huizen
met een breede straat tusschen beide. In het
midden van de straat staat aan eene zijde de wooing van het hoofd en daartegenover de sopo na
godang, het gebouw waar vergaderingen worden
gehouden, waar vreemdelingen logeeren, waar de
jongelieden uit de hoeta den nacht doorbrengen
en de zolder zich bevindt, waarop in zakken de
padi van den radja en diens familieleden geborgen
wordt. Behalve de sopo na godang zijn er vaak
nog sopo's van aanzienlijken en ook de kleine
rijstschuren, die de bevolking achter de huizen,
bagas, bou -wt, worden sopo genoemd.
Sipirok moet als een bolwerk van het Mohammedanisme worden beschouwd. Hoewel het Rijnsche Zendingsgenootschap hier vanaf 1857 werkzaam is, — de eerste zendeling was Van Asselt —
mocht het Loch niet gelukken meer dan 1 / 5 van de
bevolking te kerstenen, terwijl bovendien verdere
voortgang buitengesloten schijnt. Het aantal
Christenen is van 2386 in 1912 achteruitgcgaan
tot 1868 in 1913, doch dit schijnt samen te hangen met een administratieve wijziging. want 7 bijgemeenten zijn van Sipirok afgescheiden en gevoegd bij het ressort Pangaloan.
Economische toestand. Van het
plateau van Sipirok is nog slechts een klein gedeelte bebouwd; het grootste gedeelte wordt door
boschwildernis bedekt, hier en daar afgebroken
door ilalang-vlakten, die de plaats van vroegerbosch hebben ingenomen.
Het voornaamste middel van bestaan der bevolking is de landbouw, hoezeer ook, als de prijzen hoog zijn, boschproducten worden ingezameld.
Sedert de vrijstelling der koffiecultuur wordt ook
hiermede zeer veel verdiend. Zij wordt onder den
naam van Man dailing-koffie veel uitgevoerd naar
Amerika en is zeer gezocht. De rijstcultuur wordt
meerendeels op natte velden (saba) gedreven.
De vallei van Sipirok zelf is het beste deel; het

nog een plaats van beteekenis, met eenige
winkels en drukke markt.
SIPOERA, ook wel PORA, mede Goe-Fortuin
op oude kaarten, Si Kobe bij de eilanders, ligt
ten Z.O. van Sib6roet tusschen 2° 2' en 2° 25'
Z.B. en op de gemiddelde lengte van 99° 45'
O.L. Is langs de Oostkust ongeveer 50 S.M. lang.
SIRIH (mAL.). Algemeene benaming voor
die peper-soorten, welke Miquel's geslacht
Chavica vormden en waarvan de bladeren of
vrtichten met gambir en kalk gekauwd worden.
Het zijn slingerplanten van het geslacht Piper
L., uit de fam. der Piperaceae, waarvan een zeer
groot aantal soorten in den Maleischen Archipel
in het wild voorkomt en verscheidene tot dit
gebied zijn beperkt. Zie verder PINANG.
SIRIWO. Rivier it Noord Nieuw-Guinea. Zij
mondt in de Geelvinkbaai tegenover P. Ratewo,
een der Moor- of Dur Schellingh-eilanden.
SISAL. Vezelstof, afkomstig uit de bladeren
van verschillende Agave-soorten. De vezel van
Agave sisalana noemt men meestal Java-sisal,
die van Agave Cantala (Nanas sabrang): JavaCantala. Zie VEZELSTOFFEN.
SISALHENNEP. Tot de nieuwere cultures op
Java kan gerekend worden die van de sisalhennep. In ongeveer 1900 werden de eerste ondernemingen opgericht en sedert heeft zich de cultuur
zoo uitgebreid, dat op het oogenblik ruim
10.000 bouw met dit gewas beplant zijn, voornamelijk gelegen in de Vorstenlanden en in de
residentie Kediri, terwijl bevolkingsaanplantingen zich o.a. bevinden in de residenties Semarang en Madoera.
SITOEBONDO. Hoofdplaats van het gelijkn.
dist. der afd. en van het regentschap Panaroekan
der res. Besoeki, een welvarende plaats met ruim
6000 inwoners (einde 1905), waaronder ± 150
Europ., 600 Chin. en bijna 300 Arab.
SIWALAN (JAv.) Zie BORASSUS.
S'JACOB (FREDERIK). Geb. te 's Gravenhage in 1822,was eerst marine-officier,laterordonnansofficier van zijn oom G.-G. Rochussen, nam
in 1846 deel aan de eerste Balische expeditie
onder den Overste Bakker. In 1848 verliet hij
's lands dienst. Daarna was hij suikerfabrikant
in de res. Soerabaja, verliet in 1859 Indio, en
trad in 1881 als Gouv. Gen. op; in 1883 bood
hij den Koning zijn ontslag aan, naar aanleiding
van de afkeuring door de Tweede Kamer van
het beleid der Ind. Regeering inzake de verlenging der concessie van de Billiton-maatschappij.

is een sawah-vlakte met zeer dichte, welvarende
en in aantal toenemende bevolking, zoodat
alleen de koeria Sipirok ongeveer 12.000 inwoners telt, dat is dus meer dan de lielft van het
geheele landschap. In het algemeen kan gezegd
worden, dat de bevolking vrij welvarend is,
althans op het plateau van Sipirok.
Best u r. Het landschap is verdeeld in drie
districten : Sipirok, Baringin en Paraoe Sorat.
Het inlandsch bestuur alsmede de rechtspraak
worden uitgeoefend door de koeriahoofden van
deze districten. Sedert de reorganisatie voor
Sumatra van het inlandsch binnenlandsch bestuur zijn ook in Sipirok „districtshoofden"
(demangs) aangesteld. Dit zijn dus inlandsche
gouvernements-ambtenaren.
SIPIROK. Vroeger hoofdplaats van de toenmalige onderafdeeling van lien naam, thans

SJADZIJJAH. Benaming van de orde der
Sjadzilieten. Zie TARtKAT.
SJAFI'I (Mohammad ibn Idris) de grondlegger
der naar hem genoemde Sjafi'itische school op
het gebied der Moslimsche wetsverklaring; vgi.
ISLAM, II, c.
SJAHBANDAR. Arabische, dock uit twee Perzische woorden: s j a h „hoofd", „vorst" en.
bandar „haven", gevormde titel. De Javaansche en Maleische uitspraak is s a b a n d a r,
de Makassaarsche en Boegineesche is s a b
n a r a. De letterlijke beteekenis is „havenmeester", maar de function van den s j a hbandar strekken zich, naar het inlandsche
staatsrecht, verder uit dan doze Hollandsche
vertaling van den titel, op zich zelve zoude doen
vermoeden. Hij is namelijk de autoriteit, die
tevens de in- en uitgaande rechten int, en de

Overleed in 1901.
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vorstelijke monopolien af andere handelsprivilegien exploiteert.
SJAIR of SAIR. Zoo wordt een gedicht genoemd, dat doorgaans uit een groot aantal
strofen van vier regels bestaat ; die regels moeten
alle op elkander rijmen. In dit opzicht wijken de
strofen af van de pantoen's, waarmede zij den
bouw der regels gemeen hebben. Vandaar dat
pantoen's, zonder dat eenige verandering behoeft te worden aangebracht, in een sja'ir
kunnen worden ingelascht.
Zooals uit den naam sja'ir, die van Arabische
origine is, blijkt, hebben wij niet met een oorspronkelijken Maleischen dichtvorm te doen.
Verreweg de meeste sja'ir's zijn dan ook van
betrekkelijk jongen datum.
Vele sja'ir's zijn in lithographie uitgegeven
(Singapoera, Poelau Pinang); van slechts enkele
bestaan door Europeanen bezorgde edities.
Klinkert heeft o. a. de Sj. Kin Tamboehan, Sj.
Jatim Noestapa, Sj. Bidasari (Leiden. Brill 1886)
het licht doen zien; Sj. Soeltan Abdoe'lmoeloek
verscheen in het Tijdschrift van Ned.-India
(1847). Spat gaf in het 2e stuk van zijne Maleische
taal (1901) de Sj. Poeteri Akal ; Dr. A. A. Fokker
in zijn Mal. Leesboek Sair Sinlagar Bodoh.
SJAKA. (cAKA) In de Javaansche babads of
kronieken vindt men schijnbaar het begin der
Hindoe-kolonisatie in verband gebracht met het
begin der Javaansche tijdrekening, de aera van
Adji Saka, die in het jaar 78 onzer jaartelling een
aanvang neemt. Adji Saka wordt namelijk voorgesteld als een machtig vorst van goddelijken
oorsprong (ook Praboe Djaja Baja genoemd), die
een talrijke kolonie naar Java overbracht en er
onder de nog geheel wilde bevolking godsdienst,
wettelijke orde en het letterschrift invoerde. De
jaren van deze aera zijn de Indische luni-solaire,
die nog op Bali in gebruik zijn. Deze Javaansche
tijdrekening is van het vasteland van Indio
afkomstig en door de I-Undoes op Java ingevoerd. Adji Saka is een verbinding van het
Javaansche woord adji, vorst, en het Sanskritwoord sjaka. Sjaka is bij de oude Hindoes de
algemeene naam voor de nomadische barbaren,
die de Grieken Skythen noemden. Met den
Sjaka-vorst is misschien de Skythische vorst
Kanisjka bedoeld, die de Indus-streek veroverde.
In den laatsten tijd zijn echter van verschillende
zijden bedenkingen geopperd tegen de gelijkstelling van Kanisjka met den vorst, van wiens kroning in 78 n. C. de jaartelling begint.
SJALOT. Zie ALLIUM.
SJAMANISME. Zie PRIESTERS.
= de Mohammedaansche
SJAR',
wet Zie ISLAM, II, c.
SJATTARIJJAH. Benaming eener mystieke
orde. Zie TAREKAT.
SJERIEF. Zie SAJJID.
SJI'IETEN golden bij de orthodoxe Mohammedanen als ketters. De naam Sji'ieten is afgeleid
van het Arabische woord sji'ah, dat in het algemeen „partij" beteekent. Onder „de partij",
de sji'ah bij uitnemendheid, verstond men
reeds vroeg in den Islam de p a r t ij v a n
' A 1 i, den 4en chalief, den echtgenoot van
Mohammeds dochter Fatimah, die tevens een
voile neef van den Profeet (nl. de zoon van diens
oom Aboe Talib) was. De Sji'ieten, d. w. z. zij
die tot 'Ali's partij behoorden, huldigden de
opvatting, dat 'Ali de opvolger van den Profeet

had behooren to zijn en dat ook, na 'Ali's dood,
uitsluitend uit diens nakomelingen (de zgn.
Ali de n) de wettige imam's (d. i. hoofden
der Moslimsche gemeente) konden voortkomen.
Deze opvatting is in strijd met de leer betreffende het chalifaat zooals deze gehuldigd wordt
door de groote meerderheid der Mohammedanen,
de zgn. S o e n n i et e n, d. w. z. „rechtzinnigen" (nl. de lieden der soennah, vgl. ISLAM,
II, a). Het totaal der Sji'ieten wordt thans op
bijna 5 % van alle Mohammedanen geschat.
De zeer talrijke, in alle landen van den Islam
verspreide nakomelingen van den Profeet, alien
tevens afstammend van Mohammeds schoonzoon 'Ali, werden op den duur in den Islam onder
invloed d er Sji'ieten, ook in orthodoxe kringen,
als een soort van godsdienstigen adel vereerd ;
zie SAJJID. De groote meerderheid dozer
Aliden behoort tot de Soennieten.
SHWA, SJIWAISME. Zie cIWAISME.
SLAMAT. Zie SLAMET.
SLAMET. Nog werkzame vulkaan op de grens
van Banjoemas met de afdeeling regal, met
drie kraterranden. Het hoogste punt, 3432 M.,
ligt op den oudsten (buitensten) wal. De tegenwoordige (binnenste) krater is tusschen 3320 en
3376 M. hoog; de kraterbodem ligt op 3187.
Doze op een na hoogste berg van Java maakt,
vooral van de N. en Z.-zijden gezien, waar hij
uit een lage vlakte oprijst, een zeer imposanten
indruk.
SLAMETAN. Zie KANDOERI.
SLANGEN. ((1phidia), oelar (MAL.). Van de
talrijke, in den 0. I. Archipel voorkomende
slangen noemen we hier slechts de volgende:
Van de groep der r eu z en slang en( otidae)
het geslacht I ython, dat uitsluitend aan de oude
wereld eigen is. Zeer gemeen in den Ind. Archipel
is P. reticulatus Schn. (Oelar-sawah, MAL.), die
in Achter-Indio, in de Philippijpen en in den,
geheelen Archipel Oostelijk tot Ambon voorkomt. Voor den mensch schijnt zij niet gevaarlijk.
Hare lengte bereikt bij uitzondering 10 M. Naverwant met de I oidae is de familie der R o Isla n g en (Ilysiidae), waartoe de Oelar-riboe
(Ilylindrophis rata Laur.) behoort, van Cochinchina over alle eilanden van den Ind.
Archipel verspreid ; deze slang wordt circa 80
c.M. lang. Onder de W or m sl an g en ( Calamaria) is algemeen bekend de Oela lemah
(C. linnaei Boie) van Java, met rooden, door
vierkante zwarte vlekken afgebroken buik, en
een glinsterenden rug, die bij sommige eenkleurig
bruin, bij andere gevlekt of overlangs of dwars
gestreept is. De w r at s 1 a n g en (Acrochordus)
zijn echte waterdieren, die uren lang onder
water kunnen blijven, zonder aan de oppervlakte
to komen om adorn to halen. Onder de Z w e e psla n g e n, is to noemen Dryophis prasinus
Boie (oelar poetjoek, mAL.), die tot hoog in de
toppen der boomen leeft on door haar gracieuse
bewegingen met alle wetten van de zwaartekracht schijnt to spotten. Tot de g i f t an d
g e n behooren allereerst de soorten van het
geslacht Doliophis, meest kleine slangen, dun
van gestalte, met kleinen kop on nauwe mondopening, gewapend met betrekkelijk korte giftanden ; gewone soort van de Soendaeilanden
is Doliophis intestinalis Lour., ruim 11 2 M. lang.
Van het gesl icht Bungarus zijn het meest bekend
de Oelar Mang (MAL.), °el& welang (JAv.)
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fasciatu8 Schn., en oelit waling B. coeruleu8 (S.
candidu8)
Schn. Voor de Brilslang en
zie aldair. Van de Z e e s l a n g e n is zeer gemeen in den Ind. Oceaan Ilaturu8 (8. Laticaudata) laticaudatu8 L. met 25 it 50 zwarte ringen
om het lijf; zij komt soms aan land en werd door
Hagen in Deli eens in het bosch gevonden, twee
geogr. mijlen ver van de kust (var.
ischeri).
Ook van de A d d e r a c h t i g e n, de gevaarlijkste van alle gifslangen. komen verschillende
soorten in den, Archipel voor.
Dr. Calmette, directeur van het Institut Pasteur te Lille, bereidt tegenwoordig door inspuiting van paarden een serum tegen slangenbeet.
SLANGENHOUT. Zie STRYCHNOS LIGUSTRINA.
SLANKAPEN (Semnopithecinae), een onderfamilie der Cercopithecidae (zie MEERKATTEN). De Slankapen leven in troepen in bosschen,
van de kust tot op aanzienlijke hoogte in het
gebergte, meestal in de nabijheid van rivieren.
Ze bewonen uitsluitend het Orientaalsche gebied
en het grootste aantal der soorten is Indo-Maleisch. Van den Indischen Archipel bewonen ze
alleen het Westelijke gedeelte: Sumatra, Java,
Borneo en naburige kleine eilanden.
Behalve den Neusaap (zie aldaar) behoort tot
de Slankapen het geslacht Semnopithecus (Pygathrix), waarvan een groot aantal soorten besohreven zijn: daartoe behooren o.a. S. maurus
Schreb. (auratus E. Geoff.), de loetoeng (MAL.,
JAV., SOE \D.) of boedeng (JAv.), bewoont Java en
Z.-Sumatra, de soerili (soE ND.), S. aygula L.
(mitratus Eschh.), (W. Java) een donkergrijze
aap met zwart gezicht en zwarte kuif. Nauw
met deze soort verwant is S. albocinereus Schinz
van Sumatra. Dit eiland wordt verder bewoond
door S. melalophus F. Cuv., simpai (mAL.), die
rood gekleurd is, met donker gekleurd gezicht en
donkerbruine kuif.
SLAVERNIJ. Slavernij kwam bij verscheidene
volken van onzen Archipel voor, en was voor de
inwerking van Europeesche wetgeving en cultuur
stark onder hen verbreid. Voor een overzicht
van dien oorspronkelijken toestand zie men het
art. in de groote Encycl. van Ned. Indic.
Den r e c h t s t o e s t a n d der slaven moeten wij ons niet te ongunstig denken. Bijna overal
had de slaaf recht op hetgeen hij in zijn vrijen tijd
verdiende, al kwam dit soms bij zijn dood aan
den meester. Hoever dit eigendomsrecht van
den slaaf kon gaan, blijkt hieruit, dat bij de
Ot-danoms en de Kindjin-Dajaks de slaaf
soms rijker was dan de meester; bij laatstgenoemden, en evenzoo op Soemba, hielden vele
slaven zelf slaven.
Wat de f e i t e l ij k e p u s i t i e der slaven
betrof, wordt ons in verreweg de meeste gevallen
bericht, dat zij goed behandeld werden. Uitzonderingen ontbreken echter niet.
Het w e r k der slaven bestond voornamelijk
in landarbeid en huiselijke bezigheden. In enkele
streken (o.a. op Bonerate en Kalao en bij de
Tompassoek-Dajaks) dreven zij handel, wat op
een groote vrijheid van beweging duidt.
Omtrent het aantal der slaven en het percentage, dat zij uitmaakten van de geheele bevolking,
hebben wij weinig gegevens. In het algemeen
kan men zeggen. dat zij op Sumatra en Celebes
zeer talrijk waren, op Borneo veel minder.
In art. 115 van het Reg. Regl. werd bepaald:
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„Uiterlijk op den lsten Januari 1860 is de slavernij in geheel Nederlandsch-India afgeschaft".
Bij de wet van 7 Mei 1859 (Ind. Stb. no. 46) werd
tot dozen gewichtigen maatregel overgegaan.
De bepalingen ter uitvoering werden vastgesteld
bij de Indische Staatsbladen van dat jaar nos.
47 en 48. Aan de meesters der slaven, die tengevolge van deze wet werden vrijverklaard,
werd „op hun verzoek" een vastgestelde vergoeding verleend, behalve voor enkele categorien
van slaven.
De vrijlating had binnen den bij het Regeeringsreglement gestelden termijn en, dank zij der
welwillende medewerking van de eigenaren, zonder eenige moeilijkheid plaats.
Niettemin was de slavernij na 1 Januari 1860
nog lang niet in Nederlandsch-India verdwenen
en bleven de oorspronkelijke toestanden niet
slechts buiten, maar ook binnen een gedeelte van
ons rechtstreeksch gebied bestaan, zoowel
in den vorm van slavernij of pandelingschap als
in dien van slavenhandel. Dit is deels een gevolg
van de omstandigheid, dat de slecht geredigeerde
eerste alinea van art. 115 van het Regeeringsreglement on de even slecht geredigeerde wet van.
1859 slechts werden toegepast op de geregistreerde slaven in Nederlandsch-India en op de
zoogenaamde perkhoorigen op het eiland Banda;
en deels een gevolg van het bepaalde bij de tweede alinea van art. 27 van het Regeeringsreglement, als volgt luidende: „De algemeene verordeningen zijn op die gedeelten van Nederlandsch-India, alwaar het recht van zelfbestuur
aan de inlandsche vorsten on volken is gelaten,
slechts in zoo ver toepasselijk. als met dat recht
bestaanbaar is"; terwijl als derde oorzaak der
slechte uitvoering van de wet van 1859 moot
worden opgenoemd de onvolledige kennis van
de toenmalige regeering omtrent gewestelijke en

plaatselijke Indische toestanden.
Nadat de Regeering in 1872 door een bevolen
administratief onderzoek op de hoogte was geraakt van den omvang der slavernij in de Buitenbezittingen, werd met het Opperbestuur overleg gepleegd wat gedaan moest worden ten aanzien der slavernij, voorkomende in streken, waar
de vorsten en volken, ofschoon onder rechtstreeksch gezag, nog in het genot hunner eigene
inst( llingen waren gelaten, zoomede in die, waar
vorsten on volken niet onder directgezagstonden.
Dit leidde tot de beginselverklaring, welke in
het Koloniaal Verslag van 1874 is uitgedrukt,
en hierop neerkomt, dat, waar artikel 115 Regeeringsreglement dit beginsel van afschaffing
der slavernij zoo gebiedend uitspreekt, de Regeering zich verplicht rekende dit beginsel in toepassing to brengen overal waar rechtstreeksch gezag
werd uitgeoefend en de bevolking niet meer
in het bezit was van hare eigene rechten en instellingen — zooals in de Gouvernementslanden
op Celebes — of waar het Nederlandsch gezag
vasten wortel had geschoten, doch dit gezag door
het zelfbestuur der vorsten of der bevolking
werd beperkt — zooals op Sumatra's Westkust.
Daarentegen moest daar, waar het zelfbestuur
aan Inlandsche vorsten of bevolking is gewaarborgd en onze invloed on ons gezag nog zoo weinig gevestigcl waren dat een bepaalde inmenging
in den rnaatschappelijken toestand der bevelking ongeraden zou zijn, door overreding en
a.anwendin van an dare in het bereik der Regee-
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ring liggende middelen in overeenstemming met
hoofden en bevolking getracht worden dat beginsel te doen zegevieren.
En diensvolgens werd sedert gehandeld, met
het gevoig, dat in het algemeen kan worden
gezegd, dat slavernij thans beperkt is tot de
binn.enlanden der nog onvoldoende aan ons
gezag onderworpen streken.
SLEMAN. Een der drie regentschappen in de
residentie Djokjakarta, waaruit Mataraman (zie
aldaar) bestaat. Het Noordelijk deel van het
regentschap behoort tot de Z. hellingen van den
Merapi; het Zuidelijke gedeelte wordt ingenomen
door kwartair terrein. De gelijknamige hoofdplaats is gelegen aan de kali Bedog, 11 kilometers
ten N. van Djokjakarta en aan den weg, tevens
stoomtramlijn, van daar naar Magelang. Europeesehe landbouw in dit regentschap wordt
gedreven op 14 ondernemingen, waarvan 7 voor
tabak en 7 voor suikerriet.
SLIKBRONNEN. Zie MODDERWELLEN.

SLOET VAN DE BEELE (MR. LUDOLF
ANNE JAN WILT, Baron). Geboren te Voorst
in 1806, promoveerde in 1830 te Utrecht in de
rechten, in 1861 werd hij tot Gouv.-Gen. van
Ned.-India benoemd en vervulde deze functie tot
1866, toen hij op verzoek eervol word ontslagen
en onmiddellijk naar Nederland vertrok, zich
vestigde te Leiden en later te Arnhem, alwaar
hij in 1890 overleed.
Zeer groot is bet aantal geschriften, meest
archiefstudien, of over Oudhollandsch recht, genealogic, heraldiek, oudheidkunde van Gelderland, enz., dat van de hand van Mr. Sloet verscheen, zoowel afzonderlijke werken als bijdragen in verschillende tijdschriften; aangezien
geen van alle betrekking hebben op Indio, kunnen ze bier onvermeld blijven. Hij ijverde voor
de studie der inlandsche talen en zond den indoloog Friedrich naar de Lampongs voor het bestudeeren der belangwekkende letterkunde van
dat gewest. Zelf bracht hij een verzameling Lampongsche handschriften bij een, later uitgegeven
era toegelicht door v. d. Tuuk.
SLOETIA SIDEROXYLON T. et B. Fam.
Moraceae. Tempinis (MAL.), Kapini, Pindis
(M1NANCR.). Hooge boom van Sumatra en de
Straits, vaak genoemd Riouwsch ijzerhout. Het
zware, harde, donkerroodbruine hout is een
van de kostbaarste houtsoorten. Het wordt
noch door de witte mieren noeh door de paalworm
of schimmels aangetast.
SLUIPWESPEN. Zie WESPEN.
SMEEDKUNST. Zie METAALBEWERKING.
SMITAU. Onderafd. van de afd. Sintang,
res. Westerafd. van Borneo, bestaat uit de voormalige zelfbesturende landschappen Si 1 at, Salimbau, Soehaid, Djongkong en Piasa, de stroomgebieden van de Ernpanang-, Sebroeang- en.
Embaurivieren, zoomede de Batang Loeparlanden. De oppervlakte bedraagt 8430 K.M. 2
enhtaliworsdut.195geam
op ± 19.000 Dajaks, -I- 5.300 Maleiers, en.
± 600 Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen. De hoofdplaats Smitau is een onbeduidend, zeer weinig bevolkt plaatsje met weinig
handel en vertier. Sedert 1905 is een missie van.
de R. K. orde der paters Capucijnen in de onderafdeeling werkzaam.
SNEEUW-GEBERGTE. Zie NASSAU-GEBERGTE.

SNIPKWARTELS.

De meest bekende is

Turnix pugnax, de Vechtkwartel der Europeanen; drigoel (voor het mannetje), gemak (voor
het wijfje) poejoeh (mAL.). (Volgens het
Javaansche woordenboek zou het mannetje
ook bentje heeten.) De wijfjes, robuster gebouwd
dan de mannetjes, worden tot vechten afgericht.
Een goede kampvechter is den Inlander even
dierbaar als zijn tortelduif.
SNIPPEN. Het aantal soorten van Snippen der
eilanden van den 0.1. Archipel is goring; slechts
eon zevental is bekend, met inbegrip van de toevallige verschijning van trekkende of afgedwaalde exemplaren.
SNIJBOON. Zie PHASEOLUS VULGARIS.
SNIJWERK. Dit woord bestaat eon onafzienbaar terrein in het inlandsche leven. Het mes,
het echte snijwerktuig, Mal. pisau, vormt het
voornaamste, soms zelfs het eenige gereedschap
van den Inlander.
Daar, waar het echte mannenwerk, de koperen ijzerbewerking, zich veelal niet boven de
meest eenvoudige gebruikswaarde heeft kunnen
verheffen, is steeds in het snijwerk meerdere
ontwikkeling to bespeuren.
Dit is eon volkomen natuurlijk verschijnsel.
Geen techniek komt zoo geheel overeen met den
aard van den Inlander als het snijden. Het vordert geen bizondere krachtsinspanning, alleen
taai geduld en eenige vingerkracht die tot precies
werken in staat stollen. Het is eon echt werkje
voor den geboren knutselaar, die onze Westersche doorzettingskracht en onze tijdswaarde niet
kent. De man werkt alleen als hij zich gedisponeerd gevoelt, als nij werkelijk behoefte voelt
om door to gaan. Is dit niet het geval, dan blijft
het werkstuk grof on primitief ; gait hij door,
dan ontstaan die raak-uitgesneden ornamentaties, precies gesneden, het kalme, rustige aspekt,
dat die versieringen voor ons zoo aantrekkelijk
maakt.
Toch is het niet iedereen gegeven orn werkelijk
sierkunstenaar te zijn. Bij de Kajan's en Bahau's
vermeldt Dr. Nieuwenhuis, dat bij de intrede
der puberteit de meisjes zich gaan oefen.en. in
het vlechten on versieren met kralen, de jongens
in het snijden in hout en been of in het ontwerpen
van patronen. Die arbeidslust wordt dan bevorderd door het beginnend verkeer tusschen beide
seksen, die van weerszijden zich bezighouden
met het malten van fraaie geschenken. Doch na
het huwelijk eindigt die ongewone aetiviteitsperiode on slechts de weinigen, die bizonderen
aanleg hebben, ontwikkelen zich tot meesters,
soms tot buiten hun scam bekend. Daarbij komen
nog allerlei beperkende bepalingen. Bijv. het
snijden in hertshoorn is alleen hun geoorloofd,
die eenige tochten hebben meegemaakt, enz.
De groote artistieke waarde bij het Indonesisch snijwerk is in de bewerking van kleine voorwerpen het meest algemeen to vinden, schuilt
meer in de sierkunst dan wel in de beeldende
kunsten.
Het materiaal, dat hiervoor vooral in aanmerking komt, is de bamboo, die met weinig
moeite tot tabakskokers kan worden verwerkt
on met bepaalde voorliefde wordt versierd.
De eenvoudigste vorm hiervan is het inkrassen.
Met de spitse mespunt wordt de epidermis doorgesneden en uit een complex van lijnen een
ornament gevormd.
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Dit gegraveerde bamboe-ornament is vrijwel
algemeen in den Archipel. Men vindt het o.a. op
bamboekokers van Ned. N.-Guinea, Ceram, Ternate, Flores, Soemba, Oost-Timor, Z.-Celebes,
Riouw en op geheel Sumatra. Deze opvolging geeft tevens in het algemeen de opvolgende
stijging in ornamentwaarde aan met het Bataksche bamboe-ornament als hoogste punt..
Ook de Toradja's (M. C. lebes) maken met eenvoudige motieven schitterende versieringen op
hun bamboekokers.
Op dit gegraveerde werk volgt het echte
snijwerk, waarbij door diepe, dus grovere sneden
de epidermis zoo ver doorgesneden is, dat naar
willekeur deze afgespleten kan worden. Vanzelf
ontstaat een kloeker ornament-karakter, het
mannelijke, naast het teere, vrouwelijke graveerwerk.
In Oost-Timor, vermoedelijk ook in het Middendeel, heerscht bijna uitsluiten.d het gegraveerde ornament. Daarentegen op West-Timor
— het land der Atoni Timor — verdwijnt dit
gegraveerde ornament geheel, maakt plaats
voor een gesneden versiering met zeer onafhankelijke eigenschappen, waarbij bovendien het
wegnemen der epidermis vergoed wordt door
een invulling met zwarte was. Dit opzettelijk
invullen met zwart kan men slechts gedeeltelijk
terugvinden bij enkele Papoea- en Dajak-kokers.
Vermelding verdienen voorts de bamboekokers van M. en Centraal-Borneo. Op meesterlijke wijze is hier met een zoo gevaarlijk motief,
de spiraal, gewerkt, en een elegant geheel c erkrege, dat deze Dajaksche snijwerken naast die
der Bataks en West-Timoreezen tot de meesterstukken in den Archipel maakt.
Een geleidelijken overgang van vlak ornament
tot reliefsnijwerk vindt men o.a. op bamboekokers van Padang en Palembang .
Om mooie plastiek in het Indische snijwerk
to vinden moet men zich bepaaldelijk richten
tot de versierde huizen op Java — helaas jammerlijk verdwijnend — en op Sumatra, tot de
tempelversieringen van Bali, voor werkelijke
beeldende kunst tot dat laatste eiland en de
prachtige krisheften en maskers op Java en Bali.
Die Balineesche beelden en die wapenversieringen vertoonen dezelfde eigenschappen; als de
laatste een vogel- of mensch-figuur bedoelen
en geven, staat deze beeldsculptuur weder hooger
dan het relief-ornament, juist de omgekeerde
verhouding van de Indonesische sierkunst, die
in vlakornament het hoogste staat.
SO (JAY.). Zie GNETUM GNEMON.
SOEASA. Zie SOEWASA.
SOEBAH. Controle-afdeeling met gelijknamige
hoofdplaats van het regentschap en de afdeeling
Batang, residentie Pekalongan. Ze bestaat uit
de districten Soebah en Bawang en heeft een oppervlakte van 4567 K.Mi.
SOEBAK. Naam van het inheemsche waterschap op Bali; zie aldaar blz. 33.
SOEBANG. Naam van controle-afdeeling,
district en districtshoofdplaats in de ofd.
Krawang, res. Batavia. Het is tevens de hoofdplaats van de Pamanoekan- on Tjiasemlanden.
SOEBANG-PAS. Pas in het Barisangebergte
(Sum. Westk.): de weg van Loeboek Salasih
naar Solok loopt erdoor.
SOEBI. Eiland der Natoena-groep, waarop
een kustlicht.
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SOEDARA (DOEA). Een dubbelvulkaan met
twee kegels van ongeveer gelbke hoogte (1373 M.)
aan de N.0.-punt der Minahasa (res. Menado);
een krater ontbreekt misschien geheel.
SOEFI, SOEFISME. Zie ISLAM, II, e.
SOEKA PIN•AH. Twee marga's in de residentie Palembang, die een werkzaam aandeel
hebben gehad aan het laatste verzet in dit gewest.
Soeka Pindah Tongah telt ruim 3500 zielen, verdeeld over 6 doesoens, alle gelegen aan de Rawas
rivier (linker zijrivier van de Moesi) een weinig
beneden de plaats, waar deze de Roepit opneemt.
Verder benedenstrooms Moeara Roepit ligt Soeka
Pindah Ilir met ongeveer 4300 zielen, verdeeld
over 7 doesoens, waaronder Paoeh met ± 850 en
Batoe Koetjing met ± 350 inwoners, die beide
brondpunten van den opstand waren.
SOEKABOEMI. Afdeeling der residentie Preanger Regentschappen, groot 4030 K.M. 2 en
verdeeld in 3 controle-afdeelingen, nl. Soekaboemi, omvattende het district Soekaboemi; Tjitjoeroeg, waartoe behooren de districten Tjitjoeroeg,
.Tjibadak en Palaboehan, eindelijk Djampang
met de districten Djampang-tengah en Djampang-koelon; de afdeeling bestaat het Westelijkste gedeelte der residentie. In 1915 telde hare
bevolking ± 43500 zielen, waaronder ± 1600
Europ. en 3500 Chin. en andere Vr. Oosterl.
Het Noordelijk gedeelte der afdeeling wordt ingenomen door vulkanisch terrein, nl. de hellingen
van den Gede, den Salak, den Tjakraboeana, wier
toppen op de Noordelijke grens liggen en van.
den Halimoen; daarop volgt een breed breccieen mergelterrein, terwijl zich langs de Zuidkust
een kalkterrein uitstrekt.
In deze afdeeling zijn niet minder dan 160 erfpachtsondernemingen, waarvan einde 1912 135 in
exploitatie, on waarop thee, koffie, kina en ook wel
kapok, cacao, peper, cocosboomen en groenten ,
getldworn.Opvietafchsrlen wordt veeteelt gedreven. Op overeenkomsten
met de bevolking werken er een vijftiental rijstmolens, met water als beweegkracht on alle in
handen van Chineezen. De inlandsche landbouw
bepaalt zich tot den verbouw van rijst en tweede
gewassen. Sawahs zijn tot vrij hoog in het gebergte, tot 1100 M. boven zee, aangelegd. De inlandsche bevolking vindt voor een aanzienlijk
deel een middel van bestaan op de erfpachtsperceelen.
Bahalve de spoorlijn Buitenzorg—Soekaboemi
—Bandoeng loopt door de afdeeling de groote
militaire weg, die van Buitenzorg komt on zich
bij Tjiandjoer aan den grooten postweg aansluit.
SOEKABOEIVII. Hoofdplaats van de gelijknamige afdeeling der residentie Preanger regentschappen. Zij ligt in een bekoorlijke streek, aan
den Zuidelijken voet van den Gede, op 602 M. boven zee. Sedert den aanleg van de spoorlijn Buitenzorg — Soekaboemi — Bandoeng is de plaats
zeer vooruitgegaan ; zij had op het eind van 1905
een bevolking van ± 15-.000 zielen, nl. 600
Europeanen, 12.000 Inlanders en ± 2100 Chineezen. Het klimaat is er aangenaam koel, gelijkmatig on betrekkelijk droog, waardoor de plaats
bijzonder geschikt is tot herstellingsoord. Men
vindt er dan ook twee zeer goede hotels.
SOEKADANA. Hoofdplaats van de onderafdeeling Sekampong van de afdeeling SepoetihToelangbawang der residentie Lanapongsehe
Districten, standplaats van den controleur.
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Door haar gunstige ligging is de plaats een handelscentrum geworden van het Oostelijk laagland der residentie.. Soekadana is een aardig
plaatsje met uitstekende pasanggrahan, en telt
ongeveer 1600 inwoners. De bevolking is zeer
gemengd, o.a. zijn er ruim 100 Palembangsche,
nog geen 10 Boegineesche en 40 Javaansche
gezinshoofden. De zuivere Lampongers zijn
echter in de meerderheid.
Landbeschrijving.
SOEKADANA.
Landschap, met de onderhoorige Karimata- en
eenige langs de kust gelegen kleine eilanden,
behoorende tot de onderafdeeling Soekadana,
afdeeling Ketapang der residentie W. afd. van
Borneo. Het vroeger zoo uitgestrekte rijk heeft
Thans een oppervlakte van slechts 425 K.M. 2 ,
met de Karimata eilanden 682 K.M 2 . en een
totale bevolking, ult° 1915 van 4600 personen,
bestaande uit Maleiers, zgn. „Orang boekit" of
bergebewoners, eenige Javanen, Boegineezen en
Chineezen. In het landschap wonen geen Dajaks.
Voor de Karimata-eilanden zie op dien naam.
Over het algemeen is het landschap, ook langs de
kust, bergachtig, op sommige plaatsen laag en
moerassig, terwijl geen rivieren van belang
warden aangetroffen. Aan het hoofd van het
landschap staat een Panembahan; in 1908 werd
er een ]andschapskas opgericht. Zie verder
BORNEO.
G e s c h i e d e n i s. Zie de groote Encycl.
waar tevens de geschiedenis der landschappen
.Matan en Simpang behandeld wordt.
SOEKADANA. Hoofdplaats van het landschap
van dien naam (zie aldaar), eertijds een beroemde
handelsplaats, de groote markt van Borneo's
Westkust, tegenwoordig slechts van historisch
belang. De bevolking telde in 1906 j 900 zielen,
waaronder op het Gouvts gebied, de z.g. vie' kan_
t e pawl, 550 zielen, hoofdzakelijk Maleiers en Chineezen. De plaats wordt door Chineesche stoomertj es aangedaan.
SOEKADANABOCHT is de groote, voor het
Z.W en W. geheel open inbam met geringe diepte, welke aan de Westkust van Borneo wordt
gevormd door het ver om de Z.W. uitstekende
eiland Maja.
SOEKANEGARA. Controle-afdeeling met gelijknamige hoofdplaats in het regentschap en de
afdeeling Tjiandoer, residentie Preanger Regentschappen en verdeeld in 3 districten, nl. Pagelaran, Tjibeber en Sindangbarang.
SOEKAPOERA. Vroegere naam van de tegenwoordige afdeeling Tasikmalaja der res. Preanger
Regentschappen.
SOEKAPOERA. Vroeger controle-afdeeling
met gelijknamige hoofdplaats van de afdeeling
en het toenmalige gewest Probolinggo. Thans
is die ha( fdpl. nog de standplaats van het districtshoofd van Tengger, controle-afdeeling en afdeeling Probolinggo, residentie Pasoeroean. Zij
ligt, 850 M. hoog, aan den weg van Probolinggo
naar den BrAmh.
SOEKAPOERA-KOLOT. Naam van een gewezen afdeeling van de residentie Preanger Regentschappen, n.l. bet Westelijk deel van de vroegere
afd. Soekapoera, die in tweeen gesplitst werd.
SOEKOE. Het woord soekoe, dat in het Maleisch „poot", „been", „vierde deel" beduidt,
komt als benaming van bepaalde groepen der
Indonesische volksorganisatie bijna uitsluitend
voor op het eiland Sumatra, op het daarbuiten

gelegen stuk van den Maleischen rechtskring
(het Maleische schiereiland, den Riouw-archipel
en een stukje Westkust van Borneo), en op Billiton. Het eenige geval — naar het schijnt
waarin men soekoe als naam van een volkscomplex elders in Indonesia ontmoet, is op Solor en
eenige naburige eilanden, waar het stamgenootendorp gezegd wordt soekoe to heeten; doch
misscbien is bier misvatting in bet spel.
Is het woord soekoe op Sumatra, in Riouw
enz. als naam van een volkscomplex zeer gebruikelijk, het daardoor aangeduide volkscomplex is voor verschillende streken aldaar zeer
verschillend. Dat geeft voor Europeesehe onderzoekers zwarigheid.
De centrale plaats wordt ingenomen door het
soekoe-wezen ter Sumarta's Westkust, in het
Minangkabausche land; zie daardoor: MINANGKABAUERS, pag. 233 le kol.
Waar zich buiten het Minangkabausche ]and
Minangkabausche kolonies bevinden (Atjeh,
Boven-Djambi, het Maleische schiereiland, Sink,
enz.), daarheen hebben zij hun soekoe-wezen
meegevoerd, doch in sterk gewijzigden zin,
Soekoe toch ziet daar noch op een geslachtenunie, noch op een enkel geslacht, doch op
een complex van lieden. die uit een zelfde streek
van Minangkabau afkomstig zijn.
Soekoe als naam van bevolkingscomplexen
komt evenwel ook bij andere volken dan het
Minangkabausche voor; en daar in deze andere
gevallen de naam „vierde deel" geen zin meer
heeft, is hij wellicht aan het Minangkabausche
spraakgebruik ontleend.
SOELA-EILANDEN. Groep van drie groote
en verschillende kleine eilanden, gelegen tusschen ongeveer 124° 10' en 120° 30' O.L. en.
1° 40' en 2' 20' Z.B., behoorende tot bet sultanaa Ternate. De groote zijn bekend onder de
namen Taliaboe, Soela Mangoli en Soela Sanana
of Soela Besi ; onder de kleinere is het voornaamste Lifoematola, ten 0. van Mangoli.
Alle drie eilanden zijn zeer bergachtig. Soela
Sanana heeft zelfs in het geheel geen laagland
bebalve enkele smalle kuststrooken. Het bergland heeft op dit eiland bet karakter van een
tafelland, van meest 3-400 M. hoogte, doorsneden met diepe, steile ravijnen, die zich
bijna overal tot nabij de kust uitstrekken..
De grootste hoogte is 700 M. Soela Mangoli
heeft een hoog bergland, het Lokoegebergte in
het smalle Oostelijk deel (1060 M.), een tweeds
berggroep, het Boejagebergte (tot 800 M.) in
het midden van het Westelijk deel, verder heuvelland. De Westhelft heeft een laagvlakte aan de
Zuidkust, de Oosthelft aan de Noordkust.
Taliaboe bestaat in het smaller Oostelijk gedeelte
uit heuvelland, Westwaarts uit het hoogste en
breedste bergland der groep (tot 1320 M.); ly zit
slechts kleine kustvlakten. Aan de steile kusten
van alle eilanden vinds men veelal de voor de Molukken zoo karakteristieke rifkalkterrassen. De
plantengroei is zeer weelderig; op Soela Sanana
zijn eater groote alang-alang-velden, tengevolge -van den roofbouw.
De bevolking der groep onderscheidt men in:
le. Soelaneezen, die verreweg het talrijkst zijn
(ruim 12000 van de 15000). Zij bewonen de
kusten van Soela Sanana en de strandvlakte
van Oostelijk Soela Mangoli. Soela Sanana is
het best bevolkte eiland, met ruim 10000 be-
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woners, waarvan 3000 in de hoofdplaats Sanana.
De Soelaneezen zijn Mohammedanen. 2e. Verschillende heidensche stammen, die de kusten
van Westelijk Soela Mangoli en van Taliaboe
bewonen (samen ruim 2000 zielen). Een deel
der heidenen leidt nog een zwervend leven in
het binnenland van Taliaboe; het bestuur
tracht hen tot vaste vestiging te doen overgaan.
3e Enkele Mohammedaansche dorpen aan de
West- en Zuidkust van Taliaboe, waarvan
Likitobi aan de Zuidkust verreweg het grootst
is (ruim 600 inw.).
De voornaamste voortbrengselen zijn rijst,
mais en sagoe; voorts wordt tabak en suikerriet
geteeld en zijn klapperboomen in ontelbare
menigte langs de kust van alle eilanden aanwezig.
Wat de nijverheid betreft, zoo houdt de bevolking
van Soela Besi zich bezig met het weven van
sarongs met Europeesche garens, het vlechten
van ligmatjes en de vervaardiging van schoeners
en andere vaartuigen; ook zijn het lieden van dit
eiland, die op Boeroe olie stoken en tot dat einde
korter of langer daar vertoeven.
Door de afgelegen ligging voorheen een geliefde schuilplaats van zeeroovers, die van de
Obi-eilanden naar hier overstaken, is sedert
voor de bevolking een rustiger tijdperk aangebroken, terwijl de plaatsing sedert 1880 van
een posthouder te Sanana, thans van den gezaghebber der onderafdeeling Soela-eilanden, ressorteerende onder de afdeeling Batjan van . de
residentie Ternate en Onderh., tot meerdere beperking van willekeur geleid heeft.
SOELASIH. Zie TALANG.
SOELIKI. Onderafdeeling der afdeeling L.
Koto met gelijknamige hoofdplaats, standplaats
van een Controleur. Deze onderafdeeling wordt
van N. naar Z. doorstroomd door de Sinamar,
zijrivier van de Koeantan. Soeliki is met de
afdeelingshoofdplaats Pajo Koemboeh verbonden door een Breeden, ruim 24 K.M. langen weg,
die door een zeer dicht bevolkte streek loopt.
De spoorlijn van Pajo Koemboeh is dan ook tot
aan de belangrijke markt Limbanang, even ten
Z. van Soeliki, doorgetrokken.
SOELING. Zie MUZIEK EN MUZIEKINST RUM ENTEN.
SOEMALATA. Plaats op de N.-kust van
Noord-Celebes op -I- 122° 25' 0. L. Zie GOUD.
SOEMANGAT. Dit woord komt, met tal van
dialektische verscheidenheden, in den Archipel
voor in de beteekenis van ziel of levensgeest;
zie HEIDENDOM, pag. 137.
SOEMANI. De Batang Soemani (rivier in de
residentie Sumatra's Westkust) ontspringt op
den vulkaan Goenoeng Talang (2597 M.). stroomt
langs Solok, neemt ten Z. daarvan de B. Lembang
op, den afloop van het kratermeer Danau di
Baroeh, (zie ald.) en vloeit als tioebele, waterrijke
rivier, na de belangrijke nagri Soemani doorstroomd te hebben, een paar K.M. bewesten Singkarak in het meer van dien naam ; zij is de belangrijkste voedstervan dat meer(zieS,1 NGKARAK).
SOEMANIK. Belangrijke nagri in het district
Soengai Tarap, onderafdeeling Fort van der
Capellen, (Sum. Westk,), 9 K.M. ten N. van Fort
van der Capellen, uit oude tijden bekend als
woonplaats van een der vier rijksgrooten van den
Radio Pagar Roejoeng: den Machoedoem, die
strijdgeschillen en wapenquaesties moest uitmaken,
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SOEMBA, TJENDANA of SANDELHOUT
EILAND.Landbeschrijving. Gelegen in
den Indischen Oceaan ten Z. van Flores en
daarvan gescheiden door Straat Soemba. Het
ligt tusschen 119° 3' en 120° 50' O.L. en 9° 15'
en 10° 20' Z.B. en heeft een oppervlakte van
ongeveer 14000 K.M. 2. Een gebruikelijke indeeling van het eiland is die in drie landschappen:
Memboro of West-Soemba, Waingapoe of Midden-Soemba en Melolo of Oost-Soemba. Voor de
administratieve indeeling zie onder SOEMBA,
afdeeling.
Het eiland wordt voor het grootste deel ingenomen door kalkplateaux, die zelden uit harde
kalkgesteenten, meestal uit krijtlagen en zachte
mergels bestaan. Het sterkst spreekt dit landschapskarakter in Midden-Soemba. De Zuidelijke
deelen van het Westen en Oosten vertoonen een
ander landschapstype. flier liggen hoogere berglanden, ten deele bestaande uit eruptiefgesteen.ten, die elders door de kalklagen bedekt zijn,
maar bier boven het kalkdek uitsteken. In het
0. het bergland van Massoe, komen de hoogste
toppen tot 11-1200 M. De of hellingen dezer
berglanden naar de Zuidkust zijn de eenige terreinen van het eiland, die een samenhangend
dicht boschkleed dragen; daarin staan de sandelhoutboomen. Alleen op de eruptieve bodems
komen deze uitgestrekte bosschen voor. Aan
de Noordelijke hellingen is, vooral in WestSoemba, reeds veel bosch voor den ladangbouw vernield. Het bestuur gaat thans het
branden tegen. Als hoogste top wordt opgegeven
de Wangga mali, 1225 M.
Zooals uit het voorgaande valt of te leiden, is
de vruchtbaarheid van Soemba over het algemeen
gering en de meeste landschappen zijn dan ook
dun bevolkt, met name in Midden Soemba.
Terwijl in Midden- en Oost-Soemba geen
sawahbouw wordt aangetroffen, is deze in het
Westen zeer verspreid, op de vruchtbaarder en
gemakkelijker bevloeibare terreinen. Zoodoende
is alleen in het Westen rijst het hoofdvoedingsmiddel, overigens mais en aardvruchten.
De lontarpalm wordt op het eiland in groote
menigte aangetroffen; ook tjemara's en koesambi's komen veel voor. Het meest bekend is
natuurlijk de Sandelhout-boom, waarnaar het
eiland wel genoemd wordt.
De proeven, sedert 1913 doorhet bestuur genomen tot verbetering van het vermaarde paardenras der Sandelwo,ds (zie PAARD) hebben groot
succes gehad, terwijl sedert ook kudden Bengaalsch en Australisch vee zijn ingevoerd, welke
goed gedijen.
Bev o 1 k i n g. Behalve Soembaneezen, vor-

men vooral de Mohammedaansche Enclehneezen,
Savoeneezen en Boegineezen- een belangrijk gedeelte der bevolking; laatstgenoemden zijn meest
geconcentreerd ter hoofdplaats Waingapoe, alwaar ook eenige Chineezen en Arabieren verblijf
houden, zoomede te Waikelo. Op sommige plaatsen, met name te Kambaniroe, Mololo, minder te
Mendjili en eenige andere plaatsjes aan de Oostkust, bestaat de bevolking voornamelijk uit Savoeneezen, die het nijverste deel der bewoners
van Soemba vormen. De kolonisten hebben voor
onze daadwerkelijke vestiging op dit eiland getracht de oorspronkelijke bewoners te verdringen
en een soort suprematie over hen nit' te oefenen,
hetgeen thans niet meer plaats heeft.
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De eigenlijke Soembaneezen zijn in verschillende stammen en maatschappelijk in drie kasten
verdeeld, lo. de Maramba's of grooten, waartoe
ook de vorsten gerekend worden te behooren,
welke laatsten evenwel ter onderscheiding van de
overigen, maramba bokoel of hangadji worden
genoemd; 2o. de Kabisoe's of vrijen en 3o. de
kleine man, eertijds de slaven.
De huizen zijn over het algemeen zeer groot,
doch uiterst primitief ingericht en zonder uitzondering op palen gebouwd, terwijl de daaronder
ontstane ruimte tot verblijfpiaats van paarden en
andere huisdieren dient; voor de karbouwen is
meestal in de nabijheid der huizen een kraal gebouwd. In alle kampoengs treft men graven aan
(in het algemeen reti genaamd), kenbaar door
zware monumenten van soms versierde steen n.
All vertoonen, behalve in W. Soemba, hetzelfde
hunebed- of dolmentype. Men vindt deze graven ook dikwijls in onbewoonde streken, bewijzende dat ter plaatse eertijds kampOengs waren, die nu verwoest en verlaten zijn.
Van een geheel ander type zijn sommige graven, vooral van de aanzienlijken, in W. Soemba
(te Mimboro) : witgepleisterde, massieve steenen
gebouwtj es.
De voornaamste bedrijven der mannelijke bevolking zijn veeteelt en landbouw, waarbij ook de
vrouwen behulpzaam zijn. De weefkunst staat
op Soemba op zeer hoogen trap van ontwikkeling. Het weven zelf geschiedt door vrouwen
der lagere Masse.
De bewoners drijven betrekkelijk weinig handel in de producten des lands; een uitzondering
evenwel maakt hierop de paardenuitvoer, welke
in de laatste jaren gemiddeld ruim 2400 stuks
's jaars bedraagt. De uitvoer heeft plaats van
Waingapoe, de eenige handelsplaats van beteekenis.
De kleeding der Soembaneezen is vrij eenvoudig ; de wapenen zijn lange lansen, ronde schilden
van buffelhuid en een soort van kapmessen.
Bij het paardrijden gebruiken de Soembaneezen,
geboren ruiters, zadel noch dek, tengevolge waarvan de meeste paarden doorgereden zijn.
De Soembaneezen zijn sluikharig, ze dragen
het haar lang ; het wordt bij de vrouwen soms
door een kam van schildpad of hoorn opgehouden. Vooral in N.W. Soemba is het tato eeren in
zwang, waarbij men dezelfde figuren als in de
weefsels aangebracht worden terugvindt. De
Soembaneezen zijn welgemaakt en flink gebouwd
en in den regel grooter dan Javanen; sommige
vrouwen zijn bepaald schoon to noemen.
Op he eiland Soemba komen een aan' al
tongvallen of talon voor, waarvan die, welke in
Kambera ge:;proken wordt, he best bekend is,
en gewoonlijk bepaaldelijk me! den naam Soembaneesch aangeduid wordt. Ook het in het
Weston voorkomencle Laora'sch is eenigszins nader bekend. geworden. Alle meer of m nder bekende Galen of tongvallen zijn he naast, verwant,
aan het Sai,voe'sch en Bimaneesch en vormen
daarmede eene groep. Het klank-st else]. van het,
Soemba'sch (Kambera'sch) is vrij good on( wikkeld.
De Soembaneezen zijn animisten; bedehuizen
noch tempels worden bij hen aangetroffen, wel
daarentegen offerplaatsen, soms voor een geheelen stain of negeri en dan dikwijls bestaande uit
enkel een afdak op vier palen, waarin dichtge-

bonden mandjes, bestemd voor offeranden, zijn
opgehangen.
De huwelijken geschieden met veal formaliteiten en worden niet gemakkelijk ontbonden. Ze
komen door tusschenkomst van de ouders, na het
betalen van den bruidschat (die vooral bij de maramba's van weerszijden zeer hoog is) tot stand of
hadden vroeger door schaking pldats. Bigamie is
algemeen, vooral bij de aanzienlijken, de bijvrouwen zijn evenwel doorgaans van minderen stand
dan de echte vrouw.
G e s c h i e d e n i s en literatuuropgave, zie
de Groote Encycl. van Ned. -India.
SOEMBA. Afdeeling van de residentie Timor
en Onderh., gevormd door het eiland van dien
naam en de omliggende kleinere eilanden, onder
een Assistant-resident met standplaats Waingapoe en verdeeld in 4 onderafd.:
le. Midden-Soemba, 2e. Noord-West Soemba,
3e. Zuid-West-Soemba, 4e. Oost-Soemba.
De afdeeling telde in 1917 ± 109.400 zielen,
waarvan ± 60 Europeanen en ± 370 Vreemde
0 osterlingen.
SOEMBA(STRAAT), tusschen. de Noordkust
van Soemba en de Oostpunt van Soembawa, de
West pun van Flores en tusschengelegen eilanden, 65 o 45 K.M. breed en zeer diep.
SO EMBA WA. Eiland, behoorende t of de groep
der Kleine Soenda-eil., gelegen ongeveer tusschen 116° 45' en 119° 10' O.L. en 8° 5' en 9° 5'
Z.B. De grootte bedraagt ruim 13000 K. M. 2 Het
is ten W. door Straat Alas van Lombok en ten
0. door Straat Sape van P. Komodo gescheiden
en grenst ten N. aan de Soenda-Zee en ten Z. aan
den Indischen Oceaan.
Het eiland is zeer onregelmatig gevormd; de
kus en vertoonen als hel ware een aaneenschaholing van inhammen en voorui springende punten. De Noordwest- on de Noordoos. kust van
Soembawa zijn door een groot aantal eilandjes
omringd.
Soembawa bestaat, evenals Java en Flores, in
het Weston grootendeels uit, een samenhangend
bergland, terwijl de Oosthelft (en evenzoo de
isthmus) bezet, is met gei,oleerde Bergen en berggroepen — grootendeels vulkaan-rumen —, door
diepe inzinkingen gescheiden. In de Neordelijkste
LIndteng van het eiland, afgescheiden door do
Saleh-baai, verheft zich de vulkaar , Tambora (zie
aldaar) tot een hoogte van 2850 M. Berucht is
zijne uit barstin g van het jaar 1815, cen der hevigste uit de aan heftige erupties zoo rijke geschiedenis van het vulkanisme in den Indischen
Archipel.
Rivieren van bet ekenis zijn er op Soembawa
pie ; de meeste zijn it het geheel niet, sommige
slechts aan de monding voor kleine prauwen bevaarbaar, doch de meeste bevatten zelfs in den
droogsten Oostmoesson nog water.
De plantengroei van Soembawa vertoont in
hoofdzaak een Aziatisch, geen Anstralisch karakter, wat haar samenstelling betrett. Maar door het
droge klimaat komt he ui erlijk der vegetatie
overeen net dat der Oostelijker Kleine Soendaeilanden. Grootc terreinen zijn b( dekt met, grasvelden, soms hooge rietgrassen, veelal alangalang maar nicest forte grassoorten. in het,
droge jaargetijde verliezen vole der in het wild
tzroeiende beomen huene bladeren, zo, dat men
den v,:ak herfs gezichten to zien krijgt. Een rijke
vege.atie vertoonen allerwezen do &len; daarin

SOEMBAWA—SOEMEDANG.
en in de kustvlakten liggen ook de sawahs. De
Tambora draagt in het N. en N.W. hooge bergwoud en.
In het binnenland van het eiland komen groote
kudden herten voor. Ook wilds varkens
Verscheurend gedierte wordt op het
eiland niet gevonden, slechts een soort wilds
kati en. zoom _de slangen en krokodillen.
Het hoofdmiddel van bestaan is natuurlijk de
land bouw, maar ook de vee:eelt is zeer belangrijk .
Rijst en mats zijn, de hoofdvoedingsmiddelen.Van
de bosehprodueten komen vooral voor sapanhout
(zie CAESALPINIA SAPPAN), dat de bekende
roode verf le vert en het . gels verfhout, kajoe koening of tegeran.
De veestapel is zeer belangrijk, n.l. paarden,
karbouwen en geiten. Van de beide eerste heeft
een aanzienlijke uitvoer plaats. De paarden zijn
klein, maar sterk en gewillig en gaan vooral naar
Soerabaja en Semarang, voor het straatverkeer.
De oorspronkelijke bevolking van Soembawa, is
van Maleische afkomst, doch onderseheiden in
twee groepen : 1°. De waarschijnlijk oudere bewoners, die overeenkomst met de Sasaks van Lombok vertoonen; daartoe behooren de bewoners van
de bil nenlanden der Westhelft, die in het Westen
tot straat Alas reiken, zoomede eenige stammen
in het Oosten, o.a. de heidensche Woe Donggo,
bewesten de baai van Bima (zie BIMA). 2°. De
hoofdbevolking van het Oostelijk deel, de Bimaneez( n en Domponeezen (zie BIMA en DOMPO).
Voorts heeft men nog: de Soembawanen in de
meeste kustlandsehappen der Westhelft. Deze
zijn langer van gestalte en lichter van huidskleur dan de overige bewoners. Zij, en de onder 2° genoemden hebben veel invloed van de
Makassaren en Boegineezcn ondervonden. In
het algemeen is de bevolking rustig en gewillig. De vreemdelingen, die in groote kolonien
aan de kust en van bet eiland wonen, zijn vooral
Makassaren en Boegineezen, maar ook Saleyereezen, Man dareezen, en Ara bieren. De uit barsting van den Tambora in 1815 heeft het
eiland geweldig achteruitgezet. Het middendeel
werd grootendeels verwoest en de bevolking gedood. Tientallen jaren heeft de ramp nagewerkt.
Thans gaat Soembawa vooruit, vooral in de laatste jaren, doordat het Europeesch bestuur zich
meer met de toestanden inlaat. Door de vele
vruchtbare vulkanische gronden kan het een goede
toekomst tegemoet gaan. Behalve een gering aantal inl. Christenen ter hoofdpl. Bima (1)oewel daar,
zoomin als elders op het eiland, zendelingen, van
welke gezindte ook, gevestigd zijn), de genoemde
Dooe Donggo en de ever eens heidensche Kolo (ten
NO. van de baai van Bima, zie BIMA), belijdt de
geheele bevolking den Mohamm. god sdien st. Eenige
Hincloe-beelden zijn op het eiland gevon den. De
staatjes Bima, Soembawa en Dompo waren in
den lateren Hindoe-tijd aan Madjapahit onderhoorig.
Staatkundig is het eiland Thans verdeeld in de
landschappen Soembawa, Bima, Dompo en Sanggar; administratief vormt Soembawa met de
onaliggende eilanden de afdeeling Soembawa van
de residentie Timor en Onderhoorigheden onder
een .Eisistcnt-Resident. Het aan Bima onderhoorig W. gedeelte van Flores ressorteert administratief coder de afdeeling Flores. De afdeeling
Soembawa is verdeeld in drie onderafdeelingen :
Soembawa, Taliwang en Bima.
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Van de staatjes is Bima reeds beschreven (zie .
Dompo (niet: Dompoe) vormt het vrucht- aldr).
baarste gebied van het eiland. Het ligt tusschen
de Bima-, Tjempi- en Saleh-baaien. De plantengroei is er veel rijker dan in de andere lagere deelen des eilands. Er zijn hier zoo dichte bosschen
als men ze in het Oosten van den Archipel slechts
in hoogere berestreken pleegt aan to treffen. (Zie
verder DOMPO).
Het landsehap Samgar ligt in het Noordelijk
schiereiland, dat den Tambora draagt en geheel
door dezen berg wordt ingenomen.
Het Westelijk schiereiland vormt in zijn geheel
het rijk van Soembawa, grenzende ten 0. op ongeveer 118°10' O.L. arm Dompo. Het land sthap
telt ongeveer 80.000 bewoners. Van de bevolking
vormen een belangrijk bestanddeel Makassaren
en Boegineezen, verder Orang Badjo en een aantal Chineezen, Arabieren en eenige Europeanen.
Op ongeveer een half uur afstand van de‘kust,
aan de Locht van Soembawa, ligt de hoofdplaats
Soembawa of Soembawa besar, met ± 5000 inwoners, waaronder een 10-tal Europea en, een
100 -ta lArabieren on ongeveer even veelCnineezen.
De Boegineezen wonen tusschen de hoof dst ad en
de zee in de Kampoeng Boegis. In de omstreken
der hoofdplaats liggen een aan` al volkri.j1:e kampoengs, met 100 - 400 huiz, n. Door den houtrijkdom van het landsehap zijn de huizen zonder
uitzondering grooter on forscher gebouwd dan in
Bima. De Soembawanen spreken een eigen taal,
welke echter tot heden (in tegenstelling met de
Bimaneesche) nog geen beoefenaars vond ; Zollinger on Jasper publiceerden woordenlijsten.
Blijkbaar is de taal ontstaan door vermenging
van Westelijke on Oostelijke Indonesische talen;
zij is verwant met de taal der Sasaks op Lombok.
SOEMBAWA. Afdceling der residentie Timor
en Onderhoorigheden, omvattende het eiland van
dien naam en de omliggende kleinere eilanden
onder een Assistent-Resident bijgestaan door een
Controleur B.B., beiden met standplaats Soembawa-besar. De afdeeling is verdeeld ire drie on derafdeelingen, t.w. Soembawa, Bima on Taliwang. In 1916 telde de afdeeling eene bevolking
van --I- 227.000 zielen, waaronder 50 Europea nen en 1600 Vreemde Oosterlingen.
SOEMBAWA. Onderafdeeling der afdeeling van
denzelfden naam,, bestaande uit het gelijknam.ige
landsehap, onder den Assistant-Resident, Chef
der afdeeling met st andplaats Sc embawa besar.
SOEMBING. Doze tweelingbroeder van den
Sindoro verheft zich Zuidoostelijk van dezen
laatsten, eveneens in Kedoe, on vormteenfraaien
kegel met afgeknotten top, waarvan het hoogste
punt op 3371 M. ligt.
SOEMEDANG. Afdeeling en regentschap der
Preanger Regentschappen, groot 1579K. M 2 .,
beslaande het N.O. gedeelte der residentie on
begrensd door de afdeeling Krawang der residentie Batavia, de residentie Cheribon on de afdeeling n Garoet on Bandoeng van de residentie
Preanger Regentschappen. De afdeeling bevat
slechts een controleafdeeling van denzelfden naam
met 5 districten, nl. Soemedang, Tandjoengsari,
Tjimalaka, Tomo en Darmaradja. De bevolking
telde eind 1917 --t- 274.000 zielen, waaronder 150
Europeanen on bijna 300 Vreemde Oosterlingen.
Op het vulkanische terrein in het Z.O. der afdeeling ten Z. en ten Z.O. van de hoofdplaats
vindt men een 13-tal landbouwondernemingen
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op gronden in erfpacht, waarop bijna uitsluitend
thee en kina worden geteeld. Het voornaamste
erfpachtsperceel is het theeland Djatinanggor.
SOEMEDANG. Hoofdplaats der afdeeling
Soemedang, gelegen in het midden der kleine
hoogvlakte van dien naam, aan den grooten postweg van Bandoeng naar Cheribon; is een net
22 Europlaatsje met 8 AM inwoners, w. ,, .
200 Chineezen (eind 1905). Sinds
peanen en
± 1905 is vlak buiten haar Westelijke grens
een artilleriekampement gebouwd, waarvan de
officieren op de hoofdplaats zelf wonen.
SOEMENEP. Afdeeling en regentschap van
de residentie Madoera, groot 2091 K.M 2 . — de
Oostwaarts gelegen eilanden, bekend onder den
naam van Soemenepsche eil. inbegrepen — en
beslaande het Oostelijkste gedeelte van het eiland Madoera. In den Compagniestijd vormde
het een min of meer zelfstandig rijkje onder bestuur van een Sultan; de uitgestrektheid was
iets grooter dan tegenwoordig. De afdeeling
wordt ten W. begrensd door de afdeelingen
Pamekasan en Sampang en is verdeeld in t wee
eontrole-afdeelingen, nl. Soemenep en Kangean.
De controle-afd. Soemenep omvat de districten
Soemenep, Timoerlaoet en Baratlaoet, Manding,
Baratdaja en Timoerdaja, de controle-afd. Kangean de districten Kangean en Sapoedi. De afdeeling telt 316 desa's.
Het Madoereesch van Soemenep is door de
regeering als schrijftaal aangenomen; in het dialect van de hoofdplaats zijn de ter landsdrukkerij
uitgegeven Madoereesche boeken geschreven.
De hoofdplaats Soemenep, vroeger zetel van
den panembahan, thans van den assistant-resident, den regent en den controleur van ZuidSoemenep, is do belangrijkste en volkrijkste
plaats van het geheele eiland ; zij telt ongeveer
18.000 inwoners, waaronder ongeveer 250 Europeanen, 1000 Chineezen, 800 Arabieren en 100
andere Vreemde Oosterlingen. De plaats, die
aan de Madoerastoomtrarn ligt, is zeer uitgestrekt en verscheidene K.M. lang; ze maakt over
het geheel een vervallen indruk. Langs de baai
van Soemenep, in de onmiddellijke nabijheid van
de hoofdplaats, liggen de zoutpannen, die een
terrein beslaan van ongeveer 6 K.M. lengte en
1 1 / 2 K.M. breedte.
SOEMENEP. Hoofdplaats van de gelijknamige afdeeling der residentie Madoera. Zie SOEMENEP (afdeeling).
SOEMPITAN. Mal. blaasroer (Jay. toeloepan),
bestaande uit een uitgehold stuk hout of bamboo,
waardoor kleine, vergiftigde pijltjes geschoten
worden. Vroeger algemeen in den Archipel gebruikelijk, thans o. a. nog het gewone wapen der
Poenans op Borneo, vooral voor de jacht. Zie ook
WAPENS.
SOENAT. Zie BESNIJDENIS (waar moot
worden bijgevoegd, dat bij Moh. volken de besnijdenis vaak so not genoernd wordt, van het
Arab. so enizah) en ISLAM, II, a.

LOENDA ; SOENDA-EILANDEN (GROOTE
EN KLEINE).Als zoovele andere plaats- en landseamen in den Indisehen Arehipel (Samoedra =
Sumatra, Jaya, Madoera, D;(Thiggala, Besoeki,
Bali, Soembawa, Biala; ook wel Banton, als krarua-vorm van Bali), is ook Soenda aan de undoes
ontleend. In het le bock van het Mahabharata,
het Adiparwa, komt het verhaal voor van twee
reuzenvorsten, Soenda en Oepasoenda, die eerst

in eendracht leefden, door minnenijd aan elkaar
vijandig werden, en ten slotte elkander dood.den. In Voor-Indic, in Noord-Kanara, beZ.O.
de stad Goa en be0. de havenplaats Karwar,
ligt eon stad „Sunda" of „Sonda"; en tusscheu
deze pleats en Goa, op Port. gebied, het rijkje
Soenda (door de Port. ook „Sundaem" en
„Sundem" gespeld), met hoofdstad Pondi, dat
in de 18e eeuw Goa menigmaal bedreigd heeft.
Voor de beantwoording der vraag, of het
doenlijk is bet oudste bestaan van Soenda
West-Java als naamgeving eenigszins to
bepalen, zie het belangrijko art. in de groote
Encycl. van Ned. Indic.
SOENDA-LANDEN. Onder dozen naam verstaat men het gedeelte van Java ten W. van de
rivieren Tji Losari on Tji Tandoej. Voor bijzond erd erhed en. o m t rent de Sa end a-la nd e wordt
verwezen naar SOENDANEESCH, SOENDANEEZEN en naar de verschillende arcikelen,
die over dit god eel' e van Java hand elen.
SOENDASTRAAT tusschen Java's Wes,kust
en Sumatra's Zuidkust is van ouds de meest, bevaren oeg,ang 10 den 0. I. Archipel.

SOENDAL MALAM (DIAL.). Zie POLYANTH ES.
SOENDANEESCH. De taal van Wes1.-Java's
bergland draagt, in den mond van degenen, wier
rnoedertaal zij is, in den rogel den naam van Basa
Goenoeng d. i. Bergtaal. In rijkdom van woorden moot.. het Soendaneesch onderdoen voor • het
Javaansch, on rnissehien ook voor he 21aleisch.
Kenmerkend voor het klankstelsel is he: voorkonlen van de lange pepet (6 of eu), welke ook Ilea
Oud-Jay. bezit (althans in de laatste le tergreep),
doch de nieuwere verloren heeft. In grammaticale vormen tot afleiding van woorden duet
de taal niet onder voor het, Jay., eerder is zij in
dat opzieht rijker. Ke merkend voor de taal is
nog het veelvuldig gebruik van in erjectie's,
welke bet karakter van een klanknabootsend, gevoels- of reflex-woord dragen. Het Jay. is niet zo nder invloed op de taal gebleven, gelijk blijkt uit
den woordensehat, het lettersehrift on het g,e ,
bruikvanhoge(ls)wrdnmie
(sedeng) woorden, naar analogie van het Krama
en Madya, in het Jay., doch niet in zoo sterke
mate. Terwijl de Soendanees voorheen geen
eigenlijk gezegde lit e r at u u r heeft kunnen voortbrengen, is hij er echter allengs toe
gekomen em, in navolgIng van de nieuwere
Javaansche poezie, in zijn eigen taal dich tstukken of liever gezegd r ij ru w erk en
op te stellen. Een reeks van kleine geschriften,
veelal in proza, is opgesteld door vrome en go.
leerde mannen, die leerling en lezer wilden inprenten wat good en nuttig is voor dit levee en
voor het toekomende, en hem wild en verkond igen
wat verboden is door de Wet van God, Eerst na
het jaar 1862, teen Jonathan Rigg, landheer van
Djasinga, zijn „Dictionary of the Sunda, language
of Java" (peel XXIX van de Werken van het
Bat. Gen. v. K. on W.) uitgaf, is rne. ijver work
gemaakt van de studio van het Soendaneesch;
genoemd kunnen worden : Coolsma, Grashuis,
Oosting, Geerdink en Radon Karta Winata.

SOENDANEEZEN, OERANG SOENDA ( soEND.),
ORANG SOENDA of ORANG GOENOENG (MAL.),
naam der Inlandsche bewoners van de vier
Westelijke residenties van Java (Bantam, Batavia, Preanger Regentschappen en Cheribon), vol-

SOENDADEEZEN, OERANG SOENDA.
gene de volkstelling van 1905 ongeveer 7 millioen zielen sterk. (Volgens een globale telling
hadden de 4 genoenmde residenties ult. 1917 een
zielental van + 8.3 millioen). 41s ethnologische
grens tusschen de Soendaneezen en hun Oostelijke
buren, de Javanen, kan de Tji Pernali in T6gal
(res. Pekalongan). worden aangenomen, zoodat het
Soendaneesche gebied zich iets verder uitstrekt
den over de vier bovengenoemde residenties.
Daarentegen zijn de bewoners van de afdeeling
Batavia der gelijknamige residentie grootendeels
geen Soendaneezen; evenmin als van de Noordelijke kuststrook der residentie Bantam en van
de hoofdplaats Cheribon en omgeving, waar Javaansch gesproken wordt [zie BATAVIA ( Gewest) en BANTAM]. Als de kern der eigenlijke
Soendalanden kan men de Preanger beschouwen.
De Soendaneezen zijn te beschouwen als zeer
na verwant aan de Javanen; de verschillen tusschen deze beide volken zijn in hoofdzaak toe to
schrijven aan verschillenden ontwikkelingsgang
in den loop der tijden; in het bijzonder is de
invloed der Hindoekolonisatie in West-Java veel
minder ingrijpend geweest dan op Midden- en.
Oost-Java. Voor de geschiedenis der Soendalanden zie men het artikel JAVA G e s c h i edeni s, en Dr. F. de Haan : Priangan; voor de
geographische gesteldheid van het door de Soendaneezen bewoonde land, den economiseh4 n toestand, enz. het artikel JAVA n de na,men der afzond, rlijk( residentie. Vergelijk ook de artikelen: ARTJADOMAS, BATOE-TOELIS, OUDHEDEN en PADJADJARAN.
Voork omen en karakter. De kleur
der huid is licht geelbruin, iets minder donker
dan bij de Javanen. Vrij groot is het verschil in
huidskleur tusschen den hoogeren en de lageren
stand; vooral vrouwen en meisjes uit den hoogeren stand vertoonen vaak een opmerkelijk lichtere huidskleur. De Javaan is doorgaans hooger
van statuur dan de Soendanees, en ranker, minder ineengedrongen.
De Soendanees bezit een aantal eigenschappen,
waardoor veel Europeanen, die onder het yolk
vertoefd hebben, zich zeer tot hem aangetrokken
gevoelen: hij is zachtaardig, beleefd, voorkomend,
gastvrij, heeft weinig pretenties en een afkeer
van twisten en vechten. Hij is eenvoudig, matig,
stil, in zich zelf gekeerd, schroomvallig en hoffelijk in den omgang. Natuurlijk heeft zijn karakter
ook schaduwzijden: zijn beleefdheid en gedweeheid ontaardt menigmaal in slaafschheid en
vleierij ; het ontbreekt hem gewoonlijk aan initiatief, spaarzaamheid is hem meestal vreemd
evenals waarheidsliefde; hazardspelen en ontucht maken ook onder de Soendaneezen veel
slachtoffers. Aan het gebruik van sterken drank
maakt de Soendanees zich in het algemeen niet
schuldig, evenmin als aan opiumschuiven, behalve in enkele streken.
Bij den snellen ontwikkelingsgang der Inl. bevolking van Java in de laatste jaren is wellichL
de bovengegeven karakterschets der Soendaneezen niet sneer geheel van toepassing. Intellectueel schijnt vooralsnog de Soendanees achter te
staan bij den Javaan.
De kleeding der Soendaneezen komt in
hoofdzaak met die der Javanen overeen; echter
besteedt de Soendanees minder zorg aan zijn
kleeding, het nette omdoen van den hoofddoek
enz., dan de Javaan. Opvallend is het onder-
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scheid in de kleur der baadjes van de vrouwen:
terwT. in Midden-Java algemeen het blauwzwart
daarvoor gekozen wordt, hebben de Soendaneesche vrouwen een voorliefde voor hells, sprekende kleuren.
Huizen, nederzettingen.Dehuizen
staan gemeenlijk op stijlen, rustende op neuten
van rivier- of bergsteenen, ongeveer een paar
voet boven den grond; door een opstap of trapje
(golodog of tangga) komt men in de mooning; de
huizen der mindere klasse staan direct op den
beganen grond.
De naam desa wordt tegenwoordig officieel
algemeen voor dorp ook in de Soendalanden gebruikt; in het Soendaneesch verstaat men er
eigenlijk een groot dorp onder, terwijl voor kleinere dorpen de naam kampoeng of lemboer gebruikt wordt; laatstgenoemde benaming wordt
ook wel toegepast op een enkel huis met erf of
een hoeve. In verschillende streken van WestJava, in het bijzonder in de Oost-Preanger
en Cheribon, treft men de zoogenaamde bale
desa aan, in den regel bestaande uit een lang
voorvertrek met twee kamers tegen den achterwand, en dienende tot vergaderplaats van het
dorpsbestuur, tot doorgangshuis voor reizigers
on tot lokaal voor samenkomsten van de jongelingen van het dorp; in Bantam wordt het gebouwtje vooral als dorpsgodsdiensthuisje gebruikt, waarvoor in de Preanger een afzonderlijk
gebouw, de tadjoeg, wordt gebezigd. In menig
dorp in de Soendalanden vindt men in het midden
een aloen-aloen (grasplein), wat men op MiddenJava alleen op de hoofdplaats van het regentschap aantreft.
B e s t u u r. Naar de voorstelling van Prof.
Van Vollenhoven nadert de dorpsinrichting der
Soendalanden meer die van Bali dan van Middenen Oost-Java. Men had er, hetzij een dorpsververgadering (waartoe echter niet alle kerndorpers
— zie beneden als op Bali, behoorden), die
het bestuur voerde, of wel een dorpshoofd met
eenige handlangers, die het dagelijksch beheer
voerden. Door invloed van verplichte diensten,
en vooral van de Gouvernementskoffiecultuur,
die in de Preanger zoo lang het geheele bestuursstelsel beheerschte, is van den ouden toestand
veel verloren gegaan; thans vallen ook de
desa's in W.-Java, met uitzondering van die
op de particuliere landerijen (zie aldaar), onder
de werking der Inl. gemeenteordonnantie van
1906, die niet in alle opzichten aan de adatregelingen aansluit. Zie verder DESA, DESAHOOFD, DESABESTUUR. De gemeenschapsbanden, hoewel niet geheel ontbrekend, zijn in
de dorpen van het grootste deel der Soenda landen veel minder hecht dan in die op MiddenJava. (Z le ook PREANGER STELSEL).
Standen. De hoogste stand, met den naam
menak aangeduid, wordt gevormd door adelijken
en hooge ambtenaren; lagere adel wordt met
den naam santana aangeduid, terwijl al het gewone yolk in de Gouvernementstaal wel met
tjatjah wordt aangeduid. Echter zijn ook in de
Soendaneesche dorpen nog drie standen to onierscheiden: de kerndorpers, afstammelingen van
de stichters of van ouds in het dorp gevestigden,
o.a. priboemi genoemd, oudtijds uitsluitend de
dragers van volle lusten en lasten ; de bijwoners,
die eerst langzamerhand akkerbezitters worden
en vroeger lasten en lusten ten halve droegen, en
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de kostgangers, meestal loondienaars of boerenknechts, die geen lasten voor de gemeenschap
to dragen hadden.
Grondbezit; landbouw; andere
middelen van bestaan. Het beschikkingsrecht, (zie aldaar en GROND, RECHTEN
OP DEN—) is geheel of bijna geheel verdwenen,
al vertoonen zich van een vroeger bestaan nog
wel sporen; het grondbezit is er dus, met geringe uitzonderingen, erfelijk individueel. Tengevolge van de vrije beschikking, die den
bezitter toekomt, is het groot-grondbezit sedert
± 15 jaren vooral in de Preanger in het oogvallend toegenomen; echter wordt op deze grondstukken geen eigenlijke groote landbouw gedreven, doch de wijze van beheer is als die van
eon conglomeraat van kleinbedrijven.
Evenals elders op Java is ook voor den Soendanees de landbouw het hoofdmiddel van bestaan, en daaronder neemt de teelt van rijst op
sawahs de voornaamste plaats in; in de Preanger
worden de sawahs na het oogsten vaak niet voor
tweede gewassen, maar als vischvijvers gebruikt.
Voor de bijzondere beteekenis van de Gouvernementskoffiecultuur in de Preanger, zie KOFF1ECULTUUR, (GOUVERNEMENTS) en PREANGERSTELSEL.
De Inlandsche nijverheid is als middel van bestaan van weinig beteekenis; als op zich zelf
staande middelen van bestaan kunnen vermeld
worden de weverijen van halfzijden saroengs in
de kampoeng Tji-Manoek, afd. Pandeglang der
res. Bantam, en de Tangerangsche hoedenindustrie : deze laatste echter staat geheel onder
Europeesche leiding (zie HOEDENINDUSTRIE).
Bijzondere vermelding verdient voorts het
door C. M. Pleyte beschreven oud-Soendasche
batik-procede, voorkomende in de districten
Djampang-koelon (Preanger), Lebak. kidoel en
Tjaringin (Bantam); als dekmiddel wordt meel
van kleefrijst met suikerwater gebruikt, terwijl
de verving niet door indompeling geschiedt, maar
door het opsmeren van de verfstof door middel
van een kwast.
Spelen en vermaken. De Wajang
is ook voor den Soendanees een der grootste
vermaken; zij is blijkbaar uit Midden-Java
ingevoerd; de Dalang is meestal een Javaan,
en zijn taal Javaansch; het Topeng- (masker)-spel
komt veel onder hen voor (zie TOONEEL). De
Gamelan is den Soendaneezen bekend; maar het
eigen muziekinstrument der Soendaneezen is de
Angkloeng, een sthud-instrument, van bamboo
vervaardigd, in verschillende grootten voorkomende (zie MUZIEK E N MUZIEKINTRUMENTEN, en voor de Ronggengs of publieke danseressen DANSEN). Een bijzonderheid van de
Soendalanden, vooral van Bantam, is het voorkomen van een rondtrekkenden bard, den toekang mantoen, die, onder begeleiding van de
katjapi, een tokkelinstrument, des avonds voor
zijn dorpsgenooten de pantoens opzegt, die verhalen van het oude Hindoerijk Padjadjaran.
Voor de Moh. godsdienstige feesten en de
godsdienstige maaltijden, zie GARtBtG, MOHAMMEDAANSCHE KALENDER E N GEDENKDAGEN,en KANDOERI; voor gebruiken
bij begrafenis zie GRAF on OVERLIJDEN.
Godsdienst on Zending. Hoewel
in het algemeen de Soendanees eon beter Mo-

hammedaan is dan de Javaan, is, evenals bij
dozen nog veel van het oude animisme overgebleven. (Zie ook BADOEJ'S.)
Het was • de Nederlandsche Zendingvereenigirig, die het eerst zich aan de Evangelische zending onder de Soendaneezen wijdde, en sedert
begin Januari 1863 haar zendelingen daar werkzaam heeft. Haar eerste drie zendelingen, Albers,
V. d. Linden en Grashuis, vestigden zich toen
in de Preanger, in datzelfde jaar nog gevolgd
door twee anderen. Sedert werden voortdurend
nog meer zendelingen derwaarts gezonden,
waardoor het getal sedert uitgezondenen een
23tal word, van wie er nu nog dertien werkzaam
zijn. In Buitenzorg is bovendien een Engelsch
Methodistenzendeling werkzaam, in Rawah Selang (Preanger) een zendeling der Hersteld
Apostolische Zendingsgerneente. In Batavia ging
de Zend. Vereen. tot den arbeid van wijlen Mr.
F. L. Anthing in, die daar van 1872 tot 1885
geheel voor eigen rekening gearbeid heeft, zonder
eenig bepaald verband met een of andere zendingcorporatie.
Zie verder ZENDING (PRA) TE-;TANTSCHE).
Voor de taal zie SOENDANEESCH.
SOENGAI LIMAU. Voornaamste plaats van de
XII Koto ter Sumatra's Westkust in het N. der
onderafdeeling Pariaman. Het ligt aan zee ± 14
K.M. ten N. van Pariaman aan de spoorlijn van
Loeboek Aloeng via Pariaman naar Loeboek
Basoeng. Belangrijke marktplaats voor copra.
SOENGAI PAGOE. Landschap in de onderafdeeling Moearo Laboell, Sumatra's Westkust, in het Zuiden van de Padangsche Bovenlanden, behoorende tot het stroomgebied van de
Batang Hari. De terreinen van de Naamlooze
vennootschap „Mijnensyndicaat Soengei Pagoe"
zijn gelegen op de Noordelijke hellingen van den
Goenoeng Koerintji, ongeveer 20 K.M. ten Oosten
van Moear6 Laboeh. (matrix, ijzer- on mangaan,
erts, pyriet)
SOENGAI POEAR ter Sum. Westkust. De
nagri der Minangkabausche kopergieters in
OUD AGAM (zie aldaar).
SOENGEI KAKAP. Plaats in de onderafdeeling Pontianak van de gelijknamige afdeeling
der residentie Westerafd. van Borneo, gelegen
aan de kust. Wordt in het algemeen langs de
Westkust van Borneo veel work van de klapperteelt gemaakt, nergems heeft de cultuur zoo'n
uitbreiding gekregen als in de streek tusschen.
de Kapoeas Ketjil on de Poenggoer Besar, waarvan Soengei Kakap het centrum is. De klappers
worden in to Pontianak gevestigde fabrieken
verwerkt tot olie of copra, terwijl in die producten een levendige handel, vooral met Singapore. wordt gedreven.
SOENGEI PENOEH. Hoofdplaats der afd. Koerintji, res. Djambi. (Zie KOERINTJI).
SOENGEILIAT. Afdeeling der residentie Banka
en Onderhoorigheden. Zij beslaat een oppervlakte van ongeveer 1650 K.M.2 on bestaat Lit de districten Soengeiliat on Merawang. De bev)1ki g
testond einde 1917 uit + 2970 R zielen, n.l.
Europeanen, + 13200 Inla ders en -I- 16400
Ch neezen en andere Vreemde Oosterlingen. De
gelijkn. hoofdplaats ligt aan de Soengeiliatrivier,
op 3 K.M. van de zee, werwaarts een stoomtram gaat. Ze is fraai aangelegd en heeft een
hospitaal, een Holl.-Chin. school en een Gouv.
Inl. school.

SOENGGOE-MINASA — SOERABA TA.

SOENGGOE - MINASA. Afdeeling vanlet gouv.
Celebes en onderh., bestaande uit de 3 onderafdeelingen Goa, Takalar en Djeneponto.
SOEN,GKAI (MAL. PAD. BOVENL.). Zie SPATHODEA MACROLOBA.
SOENNAH, SOENNIETEN. Zie ISLAM, II, a.
• en SAIETEN; vgl. SOENAT.
SOEOEK (soEND.). Zie ARACHIS.
SOEPA (SOPPA). Boegineesch landschap in
Zuid-Celebes, behoorende tot het voormalig
bondgenootschap Adja Tapparang, met een op
pervlakte van omstreeks 225 K.M 2. en eene
bevolking van ± 5500 personen. Het maakt deel
uit van de onderafd. Pare-Pare der gelijknamige
afd. van het gouv. Celebes en Ond.
SOEPIORI. Het meest Westelijke en kleinste
der Schouten-eilanden (zie aldaar), benoorden
de Geelvinkbaai; in het binnenland wonen de
Ombouda, die zich met het smeden van ijzer
tot lanspunten bezighouden.
SOERABAJA. Residentie van Oost-Java, ten
N. door de Java-zee en ten O.door de Straat
van Madoera bespoeld en verder begrensd door
de residentie Pasoeroean, Kediri en Rembang.
De oppervlakte van dit zeer dicht bevolkte
gewest bedraagt 5!151 K.M. 2 ; op het eind van
1917 telde het ± 2.530.000 inwoners of 425 per
K.M. 2 Deze bevolking bestaat uit ± 21.000
Europeanen, ± 39700 Vreemde Oosterlingen en
4- 2.469.000 Inlanders.
Voor het eiland Bawean, dat tot de residentie
Soerabaja behoort, zie het gelijknamig artikel.
Het terrein is over het geheel meer viak dan
bergachtig; langs de Noordkust strekt zich een
lage kalkrug uit; bezuiden het Solo-dal liggen
eenige geisoleerde heuvelgroepen, mede van
kalksteen, waarvan de Oostelijkste, nabij Gr see,
de kust bereikt, en Zuidwaarts daarvan volgen
de Oostelijke uitloopers van den Goenoeng Kendeng. Het Zuidelijk gedeelte van het gewest is
bedekt met de Noordelijke hellingen der vulkanen Ar joenh en AndjasmarA, en de Westelijke
van den vulkaan P nanggoengan (zie op deze
drie namen)
Het vlakke terrein, dat meer dan de helft van
de residentie beslaat, is gelegen ten Zuiden van
de Brantas-rivier en haar N. tak de kali Soerabaja en tusschen de kali Solo en de kali Lamong.
De Brantas-vlakte, voortzetting van de vlakte
van Kediri, daalt van de Oostgrens van 40 M.
boven zee geleidelijk tot 10 M. In het Zuiden
stijgt zij tot 60 M. en gaat dan geleidelijk in de
vulkanische hellingen over, waarvan het breiachtige materiaal door het regenwater en de talrijke
kleine riviertjes naar de vlakte werd gevoerd.
De vlakte ten Z. van de Solo-rivier ligt 13,1 de
Rembangsche grens niet hooger dan 5 M. boven
zee. Haar grootste deel vormt de terreinkom
Bengawan-djero (zie aldaar). Vgl. verder het
art. SOLO-VALLEIWERKEN.
De nuttige mineralen, die in de residentie Soerabaja voorkomen, zijn petroleum (afd. Soerabaja, raffinaderij der Dordtsche petroleummaatschappij to Wonokromo), jodium (afd. Soerabaja) en zwavel. Zwavel wordt verkregen uit den
krater van den Welirang (Ardjoeno).
Zoowel door de vruchtbaarheid van den bodem, de gunstige ligging van hare hoofdplaats
voor den handel als wegens hare dichte bevol ing
is Soerabaja het voornaamste gewest van Java.
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De inlandsche bevolking vindt haar bestaan in
den rijstbouw, den kleinhandel, de vischteelt
(vooral zoutwatervisch) in vijvers langs de kust
de zeevisscherij (met „majangs" ) en het beoefenen van eenige takken van nijverheid, voornamelijk ter hoofdplaats.
De veestapel (runderen en buffels) bedroeg
in 1905: 330.000 en h t a• nt it paarden 22.500.
De teelt vat, klein-vee wordt als nevenbedrijf
beoef end.
Producten voor de Europeesche markt, als
koffie, worden geteeld op een 24-tal perceelen in
erfpacht; in de afdeelingen Sidoardjo, Modjoke'rto en Djombang zijn 39 suikerfabrieken in werking, terwijl op een 40-tal particuliere landerijen,
in den omtrek van de hoofdplaats en grootendeels
in het bezit van Chineezen, voornamelijk rijst,
suikerriet en ooft worden verbouwd. In het Z.
van het district Lengkir en over het geheele district Mantoep, afdeeling Lamongan, zoomede in
het N. van de afdeelingen Djombang en Modjokerto, nl. in de districten Ngoro en Modjokasri
vindt men uitgestrekte djatibosschen.
Administratief is het gewest, na de reorganisatie in 1900, verdeeld in 6 afdeelingen tevens regentschappen, nl. Soerabaja, Sidoardjo, Modjokerto, Djombang, Grisee en Lamongan.
De bevolking bestaat uit Javanen, ter hoofdplaats en in enkele desa's in de binnenlanden vermengd met Madoereesche elementen; deze laatsten, in de hoofdplaats vrij talrijk, zijn grootendeels kleinhandeldars, tuinj ongens of werken als
koeli op de suikerondernemingen. Ter hoof dplaats zijn zeer bekwame smeden, bankwerkers,
timmerlieden enz. werkzaam in de groote werkplaatsen, die men daar aantreft; to Grisee zijn
kopergieters en kalkbranders. Het woven van
zijden, met gouddraad doorstikte kleedingstukken, vroeger to Grisee door velen beoefend, is
zeer achteruitgegaan.
De middelen van verkeer zijn: de staatsspoor-

weg, nl. de lijn Soerabaja —Sidoardjo-Modjokerto-Djombang, welke door Midden-Java, naar
Batavia en Anjer leidt; sedert 1898 bestaat langs
de lijn Wonokromo—Tarik eene kortere verbinding tusschen Soerabaja, Modjokerto en de Westelijk daarvan gelegen plaatsen. Verder de lijn
Soerabaja—Sidoardjo—Bangil, welke de ho,,,dplaats met de Oostelijke residentien van Java vdr-

bindt. De Oost-Java Stoomtrammaatschappij
heeft in exploitatie de lijnen Soerabaj a — Krian
en Modjokerto—Ngoro met een zijtak Soemengko —Dinojo; de Modjokerto Stoomtrammaatschappij de lijn Modj okerto— Modjosari— Bangil, terwijl eene stoomtram van Babad aan de
Solo-rivier langs Ploso on Djombang over de
Zuidergrens naar Pare in Kediri loopt. Eindelijk
voert eene tramlijn van de N. I. Spoorweg Mij.
van Babad langs Lamongan naar Soerabaja
met een zijtak van Tebaloan naar Grisee.
SOERABAJA. Afdeeling en regentschap der
gelijknamige residentie, begrensd ten N. on ten
0. door de straat van Madoera, ten Z. door de
afdeeling Sidoardjo on ten W. door de afdeelingen
Modjokerto en Grisee. De bevolking telde ult°.
1917 17500 Europeanen, rmin 24600 Vreemde
Oosterlingen on ruim 330000 Inlanders. Het
aantal desa's bedraagt 738, waarvan 275 op
particuliere landen zijn gelegen.
SOERABAJA. Hoofdplaats van het gewest,
het regentschap, de afdeeling en het district van
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dien naam, gelegen aan de straat van Madoera
en aan de beide mondingen van de Soerabajarivier, nl. de kali Mas en de kali Pegirian; voornaamste handels,tad van geheel NederlandschIndie en tevens de meest bevolkte. Op het eind
van 1917 had zij ruim 145000 inwoners, nl. -1-15000 Europeanen, -I- 106000 Inlanders, ± 21000
Chineezen, -I- 3000 Arabieren en andere Vreemde
Oosterlingen. De stichting der stad klimt op tot
het midden der 15e eeuw; zij wordt toegeschreyen aan Raden Rachmat of Soenan .Ngampel,
zoo genoemd naar de thans nog bestaande 1, a mpoeng Ampel, waar hij zich vestigde en alwaar
hij in 1467 overleed. De door hem aldaar gebouwde moskee werd het middelpunt der stad, die,
dank zij hare gunstige ligging aan zee en aan
eene bevaarbare rivier, tot aanzien kwam onder
de regenten van Soerabaja, leenvorsten van het
rijk Demak en later ondergeschikt aan Mataram.
De veilige reede van Soerabaja, deels begrensd
door het kleurenrijke, daartegenover gelegen
eiland Madoera, is levendiger dan die van
eenige andere handelsplaats in Ned.-Indio. (Zie
HAVENWERKEN p. 184 (wanrbij ter aanvulling vermeld kan worden, dat de havenwerken in 1917 gedeeltelijk in gebruik konden worden genomen, en de uitbouw van pieren in het
havenbassin reeds onderhanden is, terwijl ook
een zweefbrug over de kali Mas werd ontwor
pen, die eerlang zal worden gebouwd.)
De Oostelijke oever der kali Mas is geheel bebouwd. De stoomtram langs dozen oever loopt
door tot aan de Oedjoeng ter hoogte van het
marine -etablissement.
De stad strekt zich voornamelijk in de lengte
nit en hoofdzakelijk aan beide zijden van de
kali Mas. De kali Mas, die de hoofdrichting
Noord—Zuid behoudt, verdeelt de stad in een
Westelijk en Oostelijk gedeelte; de groote postweg, en haar verlengde over de „Roode brug"
verdeelen de stad in een Noordelijk en een Zuidelijk gedeelte.
Genoemde Roode brug ligt in het midden der
stad, daar zij zoowel van de Oedjoeng als van de
halte Goebeng op 4 kilometer is verwijderd. Daar
klopt de slagader van het wereldverkeer den ganschen dag door.
De kampong Ampel, de oorsprong der stad,
ligt midden in de Arabische wijk.
Bij het plein voor het Paleis van Justitie
begint de eigenlijke nieuwe stad, welke zich
Zuidwaarts tot voorbij de halte Goebeng uitstrekt. Een der voornaamste Europeesche wijken is de wijk Simpang, tusschen den grooten
postweg en de Soerabaja-rivier ; een der voornaamste gebouwen in dit gedeelte der stad is
de residentswoning. Op korten afstand Zuidoostwaarts van de residentswoning bij de halte
Goebeng ligt bet groote militaire hospitaal, voortreffelijk ingerieht en ruimte aanbiedend voor
400 zieken. Nieuwe Europeesche wijken werden
bijgebouwd vooral in het Zuiden der stad, o. a.
de wijken Kajoen, Goebeng, Kepoetran en Sawahan.
Door den-Staatsspoorweg staat de hoofdplaats
in verbinding met alle deelen van Java. Het verkeer door de stad geschiedt longs in goeden staat
verkeerende, met asphalt bedekte wegen on door
Naiddel van de stoomtram, die van de Oedjoeng
thans doorloopt tot Krian, in de afd. Sidoardjo.
Aan de Oostzijde van de rivier heeft de ge-
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meente een groot uitbreidingsplan van de stad
ontworpen op het land Ketabang ; hier bevinden zich thans eenige door de gemeente gestichte
model- kampongs.
Soen, 'Dada wordt door de Algemeene Ned. Ind.
Electriciteit Mij. voorzien van licht on kracht,
waarvoor een turbinecentrale is gebouwd op
Sernampir. Verder beschikt de stad over twee
moderne Gouvernements-telefoonkantoren.
In de behoefte aan good drinkwater, dat de
stad niet oplevert, wordt voorzien door de
waterleiding, door de gemeente ge,xploiteerd.
SOERAKARTA of SOLO (t. r. Sala ) Residentie van Midden-Java met gelijknamige hoofdplaats, on met de residentie Djokjakarta de zoogenaamde VORSTENLANDEN uitmakende;
men zie verder op dit woord voor den inwendigen toestand en de geschiedenis van beide;
hier zal vo rn nielijk de aardrijkskundige beschrijving gegeven worden van de residentie.
Zij grenst ten N. aan de residentie Semarang,
ten 0. en Z.O. aan de residentie Madioen, ten Z.
voor een klein gedeelte aan den Indischen Oceaan
en \ e de aan de residentie Djokjakarta on ten W.
aan laatstgenoemde residentie, aan de residentie
Kedoe en aan de residentie Semarang.
De oppervlakte van doze residentie bedraagt
6217 K.M. 2 , eind 1917 telde zij ruim 2.060.000
inwoners of 331 per K.M2 . Hieronder waren
onge, eer 4000 Europeanen en --I- 14.000 Chineezen, Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen. De Arabieren en de andere Vreemde
Oosterlingen waren alien ter hoofdplaats van het
gewest gevestigd. Het middelste gedeelte van de
residentie Soerakarta is vlak ; in dit deel, de
vlakte van Solo genoemd, is in het midden de
hoofdplaats der residentie gelegen; zij wordt
doorstroomd door de Solo-rivier on de B ngawan („bengawan" beteekent „groote rivier"),
welke in het Zuiden der residentie op de grens
van Madioen en Soerakarta ontspringt.
De tweede belangrijke rivier in dit gewest is
de kali Serang, welker bronnen op de helling van
den Merbaboe liggen. Zij behoort slechts voor eon
klein gedeelte tot de residentie Soerakarta, waarvan zij het Noordwestelijke deel afsnijdt.
Nuttige mineralen fijr) tr Soerakarta niet.
In de kwartaire vlakte, door de Solo-rivier
on hare talrijke bijstroompjes besproeid, maar
voornamelijk op de hellingen van de vulkanische
gebergten in het Oosten on Weston van de residentie, worden op een groot aantal (110) ondernemingen op gehuurde gronden produ, ten voor
de Europeesche markt geteeld.
De residentie Soerakarta bestaat ongeveer
voor de helft uit de landen onder het zelfbestuur
van den Soesoehoenan en voor de andere helft
uit die onder het zelfbestuur van den van hem
onafhankelijken vorst Mangkoe Negaxii. Ook
de hoofdplaats Solo is onder die twee zelf besturen verdeeld. De residentie is admini tratief,
voor zooveel betreft het Europeesch toezich , de
politie on de rechtspraak, verdeeld in 4 afdeelingen, nl. Soerakarta, Klaten, Bojolali en Sragen.
Aan het hoofd van het Javaansche bestuur van
den Soesoehoenan staat de Rijksbestuurder, de
eerste minister met den titel van Rader' Adipati,
benoemd d or het Gouvernement en bezoldigd
hoofdzakelijk door den Soesoehoenan, doch ook
voor een gedeelte, n.l. / 1000 's maands, door het
Gouvernement. Hij heeft een groot bureau, waar-
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in alle departementen min of meer vereenigd zijn.
De inlandsche bevolking bestaat geheel uit
Javanen. Daze spreken het Javaansch met den
As-klank (zie JAVAANSCH). 1
De middelen van verkeer in dit gewest zijn : de
Staatsspoorweg, die van de Oostgrens naar de
hoofdplaats loopt, de lijn van de Ned.-Indisohe
spoorwegmaatschappij van de hoofdplaats Noordwaarts naar Semarang en Zuidwestwaarts naar
Djokjakarta, de stoomtramlijn Soerakarta— Bojolali, de groote Zuidelijke postweg, welke van
het N.O. naar het Z.W. ongeveer evenwijdig met
den spoorweg de residentie doorsnijdt on vele
andere rijwegen. Voor de oudheden bij Prambanan zie PRAMBANANTEMPELS en OUDHEDEN.
SOERAKARTA. Afdeeling der gelijknamige
residentie, bestaande uit de vroegere afdeelingen Soerakarta on Wonogiri ; dit laatste vormt
thans een onderafdeeling van Soerakarta onder een controleur. De afdeeling is verreweg de
grootste der residentie.
Eind 1917 telde de afdeeling ruim 910.000
zielen, w. o. 2000 Europeanen en 10000 Chineezen, Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen;
hiervan zijn de Arabieren en de andere Vreemde
Oosterlingen alien op de hoofdplaats gevestigd.
SOERAKARTA. District van het tot Soesoehoenans gebied behoorende gelijknamige regentschap, afdeeling en residentie Soerakarta. Het
bestaat uit het gedeelte van de hoofdplaats, dat
tot het gebied van den Soesoehoenan hoort on
heat eigenlijk Kota Sol o, in tegenstelling
van het Mangkoenegath'sche gedeelte dat K ot a Mangkoenegaran heat.
SOERAKARTA of SOLO (Salh). Hoofdplaats
der residentie Soerakarta, zetel van den Soesoehoenan en van den Mangkoe-Negara, standplaats
van den Resident on van den assistant-resident.
Ongeveer 200 M. boven de zee, gelegen aan den
linkeroever der Beingawan of Solo-rivier en aan
de beide oevers der kali Pepe, vormt de stad een
belangrijk knooppunt van in alle richtingen
loopende wegen. Door spoorwegen is Soerakarta,
met hare drie stations to Djebres, Balapan on
Poerwasari, verbonden met Noord-, Oost- on
West-Java, en door een stoomtramweg met
Het grootste gedeelte der stad behoort tot het
Soesoehoenans, een vijfde, het N. W. deel, tot
Mangkoenogarans gebied, terwijl het middelste,
de oude Europeesche wijk met residentiehuis,
fort on militair terrain, als Gouvernementsgebied
is aan to merken. Het aantal inwoners bedraagt
ongeveer 130000, waarvan 2000 Europeanen,
7500 Chineezen, 500 Arabieren en Mooren, en
120000 Inlanders. De Inlandsche en Chineesche
bevolking vindt haar hoofdmiddel van bestaan
in handel en nijverheid, vooral batikken.
De stad strekt zich 4 K.M. in Noord-Zuidelijke
en 6 K.M. in Oost-Westelijke richting uit. In
het middelgedeelte, de oude stad, zijn Javanen,
Chineezen enEuropeanen in afzonderlijke buurten
gevestigd. De kern der hofstad is het aaneengesloten complex gebouwen, woonverblijven van
den Soesoehoenan, zijne gemalinnen en vrouwen,
en talrijke vrouwelijke hofdignitarissen, uitmakende den eigenlijken Kraton, de dalem met
de kapoetHn; het geheel dubbel ommuurd door
hooge wallen. Het geheel, de betta-boemi, een
ommuurde rechthoek van 700 bij 500 M., zou
BERN. ENCYCL. V. N.-I.

513

tienduizend bewoners bevatten, alle in min of
meer nauwe betrekking staande tot de othslachtige hofhouding.
Ten N.W. van de Kraton, nabij de groote
pasar, de Kapatian, het centrum van het daadwerkelijk zelfbestuur, met de woning on de

kantoren van den Rtksbestuurder, en van diens
uitgebreid personeel.
' Het paleis, de astand van Mangkoe Negari,
is gelegen aan den Zuidelijken oever der Pepe;
het wordt door den Zelfbestuurder gerestaureerd in oud-Javaanschen stijl. De Europeesche
wijk — waarvan de oude buurt door hooge
huizen aan nauwe straten op een oud-Hollandsch stadsdeel gelijkt — met het residentiehuis, de kantoren, de kerk, schouwburg, societeiten, scholen en winkels, ligt bezuiden de
Pope, met het fort Vastenburg ale centrum.
Sedert zijn nieuwe Europeesche nederzettingen
gekomen to Poerwasari, Djebres en- Balapan.
Van de nabijheid der rivieren ondervindt de
stad bijna jaarlijks eenigen last. Door den
aanleg van verschillende werken, welke tien
jaren hebben geduurd on ruim f 625.000 hebben
gekost, zijn in zoover doeltreffend geweest, dat
de stad sedert gevrijwaard is gebleven voor groot
bandjir - onheil.
Ter beteugeling der pestepidemie (1915/16)
ward tot rationeelen herbouw der overbevolkte
stadsgedeelten besloten. In 3 -i jaar tijds werden 25000 woningen complex-gewijs geleidelijk verbeterd. In het N.W. stadsdeel konden
geheele kampoengs worden gereconstrueerd,
dank zij het ook in geldelijk opzicht krachtige
Mangkoenegarans zelfbestuur. Thans is ook in
ernstige overweging genomen de aanleg van een
9 K.M. lange gesloten leiding om het water
uit de Westelijk gelegen Pi5ngging-bronnen
naar de stad to voeren. Het werk zal voor gezamenlijke rekening der beide zelfbesturen
worden aangelegd.
SOERASOWAN, of SOERASADJI. Oude hoftermen voor de stad en daarmee tevens het rijk
Bantam ; zie het art. in de groote Encyclopaedie
van Ned. Indic.

SOERAT. Met de benaming soerat (Arabisch:
soerah) worden aangeduid de hoofdstukken van
den Koran. Maleisch voor : brief, geschrift.
SOERAU. Zie MOSKEE, b. on PESANTREN.

SOEREN (MAL., JAY., SOEND.). Zie CEDRELA
FEBRIFUGA.
SOEROELANGOEN. Hoofdplaats der onderafd. Rawas (zie aldaar) der residentie Palembang.
SOESOE (GETAH) (MAL.). Zie WILLUGHBEIA FIRMA.
SOESOE (KEMBANG) (JAv.). Zie TABERNAEMONTANA CORONARIA.
SOEWANGI (moL. MAL.). Zie WEERWOLF.
SOEWASA. Metaalmengsel van goud en koper
of van zilver en koper enz,
SOGA (JA.v.). Zie PELTOPHORUM FERRUGINEUM.
SOJA. Zie GLYCINE SOJA en TEMPE.
SOLANUM MELONGENA L. Terong (soEND.),
Aubergine, Eierplant. Ongeveer 1 M. hooge
heester, welks vruchten een groote verscheidenheid vertoonen, zoowel in kleur en grootte als
in vorm. De vruchten ontbreken op geen enkele
pasar. De Inl. eten de vruchten meest gekookt,
de Europeanen gebakken bij de rijsttafel.
SOLANUM NIGRUM L. Ranti (JAY., BAT.),
33
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Leuntja (soEND.). Kruidachtige plant, over bijna
de geheele aarde verbreid. Ze wordt op tegalgronden in het klein wel gekweekt. Men trekt de
planten na een maand of twee uit en bindt ze in
bosjes. De stengels en bladeren worden, vooral
in de Soendalanden, graag gegeten, hetzij rauw
of gestoomd, bij voorkeur bij visch. Ook schijnt
men de kleine besvruchten wel te gebruiken.
SOLANUM TUBEROSUM L. Zie AARDAPPEL.
SOLO-RIVIER. Zie JAVA.
Het denkbeeld
SOLO-VALLEI-WERKEN.
eener bevloeiing der Solo-vallei is het eerst geopperd door den ingenieur Ledeboer in 1852; daarn.a door den ing. Walter in 1877. In 1881
diende de ing. J. L. Pierson een voor-ontwerp
voor de bevloeiing der Solo-vallei in. In 1893
werd naar dit (gewijzigde) voorontwerp door
den Minister Van Dedem een wetsontwerp ingediend on in dat jaar tot wet verheven. De
kosten waren daarbij op bijna f 19.000.000
geraamd.
Van 1893 tot 1897 werd aan de werken
gearbeid onder de leiding van J. L. Pierson.
Allengs bleek, dat de oorspronkelijk aangenomen eenheidsprijzen te laag geraamd waren.
Ir. de Meyier's nota en het rapport Slinkers —
Mensinga gaven den minister Cremer aanleiding
in Nov. 1898 telegraphisch de schorsing der
werken te gelasten. Hij stelde daarop de ingenieurs Telders, Leemans, Kraus en De Meyier
in commissie, die in 1900, na eene inspectie
ter plaatse door de beide laatstgenoemden, hun
verslag uitbrachten. (Verslag van de commissie
van advies nopens de werken in de Solo-vallei;
Delft, 1900). Ondanks het advies van de meerderheid der commissie (alleen de Meyier achtte
voortzetting ongewenscht) werd het werk sedert
nog niet hervat.
Onderzoekingen worden nog ingesteld naar
de mogelijkheid om op andere, min kostbare
wijze, in de waterbehoefte van de vlakte to
voorzien, die ten deele reeds tot de uitvoering
van verschillende werken leidden. (Zie voorts
nog het artikel: BtNGAWAN DJtR0).
SOLOK. Afdeeling van de residentie Sumatra's
Westkust. Bij de gewestelijke reorganisatie van
1913 (Ind. Stb. 321) is de afdeeling verdeeld in
drie onderafdeelingen: Solok, Alahan Pandjang
en MoearO Laboeli (zie aldaar).
Het aantal inwoners bedroeg eind. 1917 ruim
140.000. Voornaamste plaats is de hoofdstad
Solok, de standplaats van den assistent-resident.
Als belangrijkst middelpunt van straatwegen on
station van den spoorweg naar Sawah LoentO, is
Solok de belangrijkste marktplaats der afdeeling.
loch is het slechts een stil plaatsje aan de Silajoe
gelegen, met een vrij good klimaat, hoewel het
niet veel meer boven zeeniveau is gelegen dan het
Singkarak meer.
SOLOK. Onderafdeeling der afdeeling Solok
van de residentie Sumatra's Westkust, bij de
gew. reorg van 1913 (Ind. Stb.321) verdeeld in
drie districten: Solok, IX KOto en Goegoek.
SOLOR. Eiland behoorende tot de Kleine Soonda-eilanden, tusschen 8° 27' on 8° 37' 50" Z.B. en
122° 54' en 123° 8' O.L. gelegen, en een deel uitmakende van de onderafdeeling Oost-Flores en.
Solor der tot de residentie Timor behoorende afdeeling Flores. Het eiland is bergachtig, met toppen tot bijna 900 M. Het wordt verdeeld in 4

landschappen, waarvan twee, n.l. Lawajong on
Lamakera, worden bestuurd door sengadji's en
twee, n.l. Tamankajoe on Lewolein door kakangs. Het zijn vooral de bewoners van dit eiland, die met harpoenen jacht maken op haaien
en walvisschen. Vgl. Kluppel „De Soloreilanden",
Tijdschr. Bat. Gen., dl. XX (1873).
SONBAIT (GROOT - ). Eertijds het machtigste
rijk van W. Timor of Duwan. Heeft zich sedert
1885 opgelost in tal van landschappen, welke
thans deels bijeengevoegd zijn. Het tegenwoordige Fatoe Leo, Mollo en Miomaffo zijn er overblijfselen van.
SONBAIT (KLEIN - ). (Sonbait Ketjil of Sonbait Anak). Landschap op de Westkust van het
eiland Timor, behoorende tot de onderafdeeling
Koepang van de afdeeling Zuid-Timor en eilanden der residentie Timor en Ond. Men vindt er de
vruchtbare vlakten van Bakoenase en Oepara.
Ten Z. sluit het aan aan Amarassi.
SONDER. District van de onderafdeeling
Amoerang, afdeeling Menado der residentie
Menado, staande onder een le districtshoofd,
met den titel van Majoor, standplaats Sonar
met ongeveer 2000 inwoners, (558 M. hoog gelegen
in een ketelvormig dal), waar tevens een hulpprediker is gevestigd. In de nabijheid van Sonder
ligt het ziekenhuis voor Eur. on Inl. patienten
van het Zendelinggenootschap. De bevolking
leeft hoofdzakelijk van den rijst- on maisbouw.
Een merkwaardigheid van Sonder is het voorkomen van schelpen, visch- on krokodillenbeenderen in den grond, die men o. a. bij het graven
eener waterleiding heeft aangetroffen. De bevolking van dit district behoort tot den stain
Tontemboan (Tompakewa).
SONGSONG (JAN.). Zie ONDERSCHEIDINGEN, ONDERSCHEIDINGSTEEKENS.
SONNAR, SONNIETEN. Zie ISLAM II., a.
en SJI'IETEN.
SOPHORA TOMENTOSA L. Lolang badjo, Lolang pante (MAL. moL.), Boewah oepas, Oepas
bidji (mAL.), Kajoe penawar (JAv.), Ki koetjing, Ki oetjing, Mata koetjing (soEND.). Heester met gels bloemen, tot 5 M. hoog, in den geheelen Archipel op zandig zeestran.d to vinden.
De plant is een belangrijk inlandsch geneesmiddel; de wortels worden uitgegraven en gedroogd
on als tegengif gebruikt. Ze zijn zeer bitter, evenals de zaden, die tegen cholera, bloedspuwing
enz., worden ingenomen. Het hout is zoo goed
als niet in gebruik. De plant bevat een giftig
alkaloids, dat vermoedelijk identiek is met eytisine uit de Gouden Regen.
SOPOETAN. Deze 1748 M. hooge vulkaan is
de eenige nog werkzame van een groep van drie
bergen (Manimporok, Rindengan on Sopoetan),
die ten Z.O. van Amoerang (Minahasa) gevon.den wordt. Op 17 Juni 1906 had een uitbarsting
plants, waarbij meer dan 10 millioen M 3 gruis on
steenmassa to voorschijn kwam benoorden den
eigenlijken Sopoetan-kegel, terwijl in 1911/12
een nieuwe kegel, de Aisepoet, word opgeworpen.
SOPPENG. Behoort tot de zelfbesturende
landschappen van het gouv. Celebes en Onderhoorigheden; ligt in het midden van het Z.
schiereiland; wordt met inbegrip van de vazalstaatjes, begrensd door Tanette ,Barroe,Soppeng
ri adja en Maloese Tasi ten W., Sidenreng, het
meer van Tempe en Wadjo ten N., Wadjo en
Bone ten 0. en Lamoeroe met Tanette ten Z.

SOPPENG—SPEELMAN (CORNELIS).
Een vruchtbaar, bergachtig land met rivieren,
die meerendeels een Oostwaartschen loophebben;
de voornaamste voortbrengselen zijn rijst, ook
voor de omliggende streken, djagoeng, aard- en
peulvruchten, klappers en pisang; slechts het
vlakke gedeelte langs de Walanae, een vijfde van
het geheel, is bebouwd; het land is rijk aan vee.
De sterkte der bevolking is ± 75000 zielen, zij
behoort tot den Boegineeschen stam en spreekt
Boegineesch. De regeeringsvorm is als die van
Bone.
SORGHUM VULGARE Pers. (Anclropogon
Sorghum Brot.), Fam. Gramineae. Djagoeng
tjantel (Ja.v.), Djagong tj'etik, Gandroeng
(soEND.), Gierst (NEDERL.). Hooge grasachtige
plant met larige bladeren, in den Archipel gekweekt om de zwarte, glimmende vruchten, die
gegeten worden. De gedroogde bloeiwijzen worden hier en daar als bezems gebruikt. Jonge planten zijn vergiftig, omdat ze een glucoside bevatten, dat in blauwzuur kan overgaan.
SORIK MARAPI. Vulkaan op Sumatra in de
residentie Tapanoeli ± 1° N.B., niet to verwarren met de Marapi in de Pad. Bovenl.
SORONG. Kampoeng op het eilandje Dom,
gelegen in West Nieuw-Guinea tusschen Salawati
on den vasten wal. Sorong heeft zooveel belang
als handeiscentrum, dat het door de booten der
Kon. Paketvaart Mij. wordt aangedaan.
SOULAMEA AMARA Lam. Fam. Simarubaceae. Ponawar pipis, Soelamoe pohon (TERN.).
Heester of boom, in de nabijheid van de kust
voorkomend, bekend om den uiterst bitteren
smack van alle deelen, vooral van wortels on
vruchten. Daze laatste zijn een bekend middel
tegen cholera on pleuritis. Ook tegen koorts zijn
de vruchten een bekend inlandsch middel.
SPAAN (ADRIANUS JOHANNES). Geb. 11
Maart 1840, vertrok als 0.-I. ambtenaar naar
India, doorliep snel de verschillende rangen,
tot in 1881 zijne benoeming tot resident van
Bantam volgde. In 1884 bevorderd tot resident
van Soerakarta, verliet hij in 1890 's lands dienst
on vestigde zich daarna to 's-Gravenhage. In het
vaderland vervulde hij o.a. de functies van bestuurslid van bet Ind. Genootschap, Curator der
Indische Installing en van redacteur van de le
uitgave dozer Encyclopaedie. Hij overleed den
26n Dec. 1895 to 's-Gravenhage.
SPAANSCHE PEPER. Zie CAPSICUM.
SPAARBANKEN, SPAARKASSEN VoOr het
begin der 20ste eeuw is weinig gedaan om den
Inlander gelegenheid to geven tot sparen. Van
de spaarbanken to Batavia, Semarang en Soerabaja, opgericht rasp. 1857, 1853 en 1859 werd
door Inlanders weinig gebruik gemaakt. In 1888
kwam op initiatief van den zendeling-leeraar
J. Kruyt to Modjowarno een spaarbank uitsluitend voor Inlanders tot stand; op dit voorbeeld richtte de zendeling-leeraar J. Kreemer
in 1897 een soortgelijke spaarbank op to Kendalpajak. Ook de to Menado in 1896 tot stand
gekomen spaarbank „Minahassa" werkt ongeveer op dezelfde wijze. Van de overige spaarbanken makers de Inlanders weinig gebruik ;
wil hij sparen, dan wendt hij zich meer tot de
postspaarbank en de afdeelingsbanken. Zie verder VOLKSCREDIETWEZEN.
SPANJAARD(Dr. JACQUES). Geb. to Haarlem
6 Juli 1846, deed in 1867 het grootambienaarsexamen voor den Indischen diens' on vertrok nog
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in hetzelfde jaar naar Nederlandsch-India. In
1869 werd hij, ter vervanging van Mr. D. Koorders, benoemd tot tijdelijk leeraar in de Staatsinstellingen van Nederlandsch-India aan de In.
dische Installing to Delft. In 1886 word hij tot
hoogleeraar-direeteur der genoemde onderwtsinrichting benoemd. Dit ambt werd door hem bekleed tot aan de opheffing der Indische Inst ening
met 1 Januari 1901; hij overleed in 1910 to
s'-Gravenhage. Met Prof. Mr. P. A. v. d. Lith
bewerkte hij „De Staatsinstellingen van N.-I."
on schreef opstellen in verschillende tijdschriften.
De Senaat der Rijksuniversiteit to Utrecht benoemde hem den 20en Januari 1894 honoris
causa tot doctor in de Staatswetenschap.

SPANJAARDEN IN DEN MALEISCHEN
ARCHIPEL. (DE) Zie het artikel in de groote
Encyclopaedie van Ned. India.

SPATHODEA MACROLOBA Miq. Fam. Big noniaceae. Soengkai (DIAL. PAD. BOVENL.). Kolossale boom van de Padangsche Bovenlanden, ook,
maar minder algemeen, in de lagere bergstreken.
Het hout is zeer deugdelijk, bruinachtig wit
van kleur, vast on dicht, fijn van vezel, en uitmuntend geschikt voor stijien, balken on planken. Ook maakt men er prauwen van.
SPECHT. Specht en (Picidae) hebben een
enorm groote geographische verbreiding, doch
kom.en niet voor op Madagascar, in Australia on
Polynesia, in den 0. - I. Archipel niet Oostelijk,
van Celebes on Flores. In hei5 geheel kent men
thans van de eilanden van den Archipel ruim 35
soorten, vertegenwoordigende 17 geslachten.
Spechten in het algemeen worden in hot Maleisch en Javaansch pelatoek genoemd en in het,.
Soendaneesch tjaladi.
SPECX (JACQUES). Geboren to Dordrecht omstreeks 1585. Reeds in 1606 was hij in dienst der
Comp. to Firando (Japan) en werd in 1609 tot
opperkoopman, hoofd van de factorij aldaar benoemd (en was als zoodanig een van de eerste en
voornaamste grondleggers van den handel met
Japan), welke functie hij waarnam tot 1613 en
daarna van 1614-1621. Hierop vertrok hij naar
Batavia, werd in 1622 eerst tot President van
Sehepenen te Batavia, daarna tot Raad extraordinaris van Ned.-India in 1628 tot eersten
ordinariis Raad van Ned.-India benoemd. Na
Coen's overlijden werd hij door den Raad van
Indio provisioneel tot G.-G. gekozen. Die keuze
werd door de Heeren XVII niet bekrachtigd,
waarom Specs 17 Mrt. 1632 werd teruggeroepen.
Specs aanvaardde onder weinig gunstige omstandigheden het bestuur : Batavia word nl. van
Aug. 1629 of ten tweeden male door Mataram belegerd, walk beleg echter onverwacht werd afgebroken den len Nov. d. a. v.
SPEELMAN (CORNELIS). Geboren to Rotterdam, 3 Maart 1628, Op jeugdigen leeftijd
vertrok hij x als assisten'o in dienst der 0.-I. C.
naar India, kwam to Batavia in 1645'pn word
achtereenvolgens (in 1648) tot boekhoud er, in 1649
tot onderkoopman on in 1652 tot koopman bevorderd. Na nog verschillende betrekkingen bekleed to hebben, o. a. die van Gouverneur en
Directeur van Coromandel, werd hij in 1666
als admiraal en superintendent naar Makasser
gezonden, behaalde aldaar een groote overwinning on sloot 18 Nov. 1667 het, zgn. Bongaaisch contract. (zie op dien naam, zoomed e
BONI, GOWA en MAKASSER); in dat jaar
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(1667) werd hij tevens benoemd tot Commissaris over Amboina, Banda en Ternate en vervolgens tot Raad extraordinaris van Ned.-Indie;
in 1671 volgde zijn benoeming tot ordinaris
Raad van Ned.-Indie; in 1680 werd hij benoemd tot Gouv.- Gen., terwijl hij 25 Nov. 1681
in functie trad.
Tijdens zijn bestuur als G.-G. werd de Sultan
van Ternate tot onderwerping gebracht en stond
deze de landen, tot dat rijk behoorende, in vollen
eigendom aan de Comp. af. Overigens is deze
periode wel de meest rustige in het veel bewogen
leven van Speelman, den man die in alle opzichten, in het civiele zoowel als in het militaire,
aan de Comp. uitstekende diensten heeft bewezen. Hij overleed in 1684 in het kasteel Batavia.
SPEELWIJK. Fort, in 1684 gebouwd bij de
hoofdplaats des Sultans van Bantam.
SPELEN. Voor een uitvoerige beschrijving
der spelen van kinderen en volwassenen, zoomede voor een uitgebreide litteratuur-opgave
wordt verwezen naar het belangwekkende art.
in de groote Encyciopaedie van Ned.-Indie,
hier worden slechts enkele eigenaardige, of ook
bij ons voorkomende spelen vermeld.
Kind er s p ele n. Talloos zijn de kinI.
derspelen, die men vooral op Java en Sumatra
aantreft. Eigenaardig is het dat, evenals in
Europa, de verschillende spelen ook in Indio' op
periodieke tijden terugkomen, zonder dat bekend is wie telkens het sein tot een ander spel
geeft. Dikwijls vallen ze samen met godsdienstige feesten.
Vele spelen zijn van de Hollandsche jeugd
overgenomen, maar ook treft men in Holland
spelletjes aan, welke uit Indie afkomstig zijn,
zoodat het niet altijd mogelijk is om den juisten
oorsprong der spelen op to geven.
Genoemd kunnen worden : krijgertje, verstoppertje, spelen met den bal, tollen, vliegers
()platen, knikkeren, blindemannetje, touwtje
springen, loopen op klapperdoppen, kuitschoppen, mastklimmen, schieten met pijl en boog enz.
Vermelding verdient het d a k on (Java),
een soort van bakspel, dat men door den geheelen Archipel aantreft, dat zoowel door kinderen als door volwassenen (voornamelijk inlandsche vrouwen, ook wel Eur. dames) wordt
gespeeld. In een schuitvormig houten blok
zijn aan de uiteinden twee komvormige kuilen
(de zg. potten) aangebracht en daartusschen een
dubbele rij van 7-9 kleinere kuiltjes. leder der
beide speelsters heeft de beschikking over een
pot en een rij kuiltjes on over een aantal steentjes
of pitten (gewoonlijk 81, soms veel meer). Een
speelster telt haar steentjes over de kuiltjes uit,
neemt dan de inhoud van een der kuiltjes en doet
daarmede hetzelfde, en zoo vervolgens met de
andere kuiltjes totdat een steentje valt in een
leeg kuiltje, waarop de andere speelster aan de
beurt komt. Door ook telkens een steentje in den
pot (natuurlijk niet van de tegenpartij) to laten
vallen, komen langzamerhand alle steentjes in
den pot. Daarop begint zij met de steentjes der
tegenpartij. Wie alle steentjes in haar pot verzameld heeft, wint het spel. Het komt aan op
handigheid en ligt niet aan bloot toeval. Bij gebrek aan een speelblok worden ook wel kuiltjes
in den grond gemaakt. Dit spel is uit Syrio afkomstig en is over de geheele wereld. verspreid.
II. Spelen van volwassenen. On-

der de kinderspelen zijn vele spelen die als
hazardspel door volwassenen worden gespeeld.
De verdere spelen onder deze rubriek zijn:
a. K a ar t spele n. Bijna overal in Indie
treft men het kaartspel aan. Hoewel Chineesche
kaarten het meest in zwang zijn, worden Europeesche ook wel door de inlandsche bevolking gebruikt. Onder de spelen met Europeesche kaarten
neemt vooral op Celebes en eenige eilanden der
Molukken (met name Bonerate en Kolao) een
voorname plaats in het o m i-s p el, dat door de
Portugeezen is ingevoerd, ons „omber".
b. S c h a aksp el (Jay. en Mal. tjatoer)
zooals bekend uit Perzio afkomstig, wordt ook
in Indio gespeeld, vroeger zelfs zeer veel.
De stukken zijn dezelfde als bij ons gebruikt
worden, maar sommige namen zijn verschillend.
Op Java worden de stukken genoemd : koning:
ratoe (vorst) ; koningin patih (vizier) ; raadsheer:
mantri (staatsdienaar); paard: djaran (paard);
kasteel: praoe (schip) ; pion : bidak of pidak.
Op eenige eilanden der Molukken treft men
het schaakspel aan; o. a. op de Kei-eil., waar
het arbadoan wordt genoemd, terwijl op de eil.
Leti, Moa on Lakor bij het waken bij lijken de
tijd gekort wordt door een soort van schaakspel,
dame genaamd, dat eveneens van vreemden
oorsprong is.
c. Veel algemeener dan het schaakspel is het
d a ms p el (Java: tjoeki; Midden-Sumatra:
tjatoewe; op verschillende eilanden der Molukken : rahei diama of damn) dat gewoonlijk gespeeld wordt op een bord, dat ongeveer verdeeld
is als ons dambord, maar dan meestal denzelfden
naam draagt als het schaakbord; ook in een
figuur op den grond.
d. Dierengevechten. ZieDIERENGEVECHTEN.
e. St e e k s p e l e n. Op Java en Madoera
was vroeger het steekspel of tornooi (Jay. sodoran; van sodor, lans) in groot aanzien. Evenals
tijdens de middeleeuwen in Europa trachtten
de ruiters, gezeten op schitterend opgetuigde
paarden ,elkander met een (stompen) lans uit
den zadel to lichten. Op het Poeasa-feest (1 Sawal) worden zij nog over geheel Java gespeeld.
Spelen, welke slechts in bepaalde streken
worden aangetroffen. Hiervan vermelden wij
slechts de op Madoera veelvuldig voorkomende
stier en w e dr ennen (kerapan-sapi of balapan), waarvan Leon en Van Gennep levendige
beschrijvingen geven. Zij vormen het eenige
volksvermaak, dat den Madoerees greet genot
verschaft on waaraan hij met hart on ziel deelneemt. Doordat hij alles er voor over heeft om
als overwinnaar uit het strijdperk to treden,
komen deze spelen den veestapel zeer ten goede.
De Madoereezen genieten terecht een groote
vermaardheid voor hun fokkunst.
Als or kerapan wordt gehouden stroomt de bevolking van heinde on ver toe, of om het feest bij
to wonen of om mede to doen. De stieren worden
prachtig opgetuigd met kleurige foedraals om de
hoorns; een bonte bewerkte lap daartusschen;
vlaggetjes aan den nek, kleurige soms kostbare
stof (dikwijls bewerkt met figuren, draken of nit
de wajang, van goud en zilverdraad) om de lendenen en als halsband, waaraan belletjes of franje
van goud- of zilverdraad hangen.
De stieren worden twee aan twee voor een
soort van slede van bamboe gespannen, waarop
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de eigenaar plaats neemt. Een commissie bepaalt
welke spannen tegen elkaar zullen strtden; zooveel mogelijk worden gelijke krachten gekozen.
De renbaan is een breede grasvlakte; het doel een
in den grond gestoken paal of boog van bamboe.
Het is verbazingwekkend welk een vaart de
dieren soms kunnen krijgen. De winnaar wordt
feestelijk ingehaald door de desabewoners, die
zijn overwinning als een groote eer voor de desa
beschouwen.
SPERMONDE-ARCHIPEL. Op het breede plateau, dat om de West uitsteekt van het Z.W.lijke
schiereiland van Celebes, ligt een archipel van
zeer vele, lage, met struikgewas begroeide koraaleilanden, waarvan enkele hoog hout hebben, en
tallooze, waaronder zeer uitgebreide koraalrfffen,
welke over het algemeen Noord-Zuid strekken en
aan de Oostzijde min of meer droogvallend en zandig zijn. Het grootste eiland van den archipel is
het lage, voornamelijk aan de Zuidzij de met hoog
bout begroeide Tanakeke, aan den Westrand
vindt men de eilandjes Langkai, dat dicht begroeid is, he met struikgewas bedekte Lankoejang on op de uiterste Westpunt Kapoposang
met klapper- en tjemaraboomen. Wegens gebrek aan goad drinkwater zijn niet meer dan een
20-tal van deze eilanden bewoond, de meest
bekende daarvan zijn Koedingarang Lompo
(Groot Hertebeest) recht W. van Makasser en
Kapoposang, het grootste der Noordelijke groep.
SPERSIEBOON. Zie PHASEOLUS VULGARIS.
SPILANTHES ACMELLA L. Fam. Compositae. Daoen loedah, Getang, Goelang (mAL.), Legetan, Saroenen (JAv.), Djotang (soEND.).
Kruidachtige plant met kleine, gele bloemhoofdjes, een typisch onkruid langs rivieroevers. De
plant is zeer bekend als volksgeneesmiddel tegen
kiespijn. De smaak is bijtend en scherp. De
bloemhoofdjes heeten in den inl. medicijnhandel
Kembang seriawang; ze wekken den speekselvloed op en worden gebruikt tegen mondspruw.
Den naam A-B-C-kruid dankt de plant aan het
feit, dat de Moorsche schoolmeesters in den tijd
van Rumphius hun leerlingen de scherpe gele
bloemhoofdjes in den mond gaven, opdat ze dan
beter het lispelend uitspreken van de Arabische
sis-klanken zouden leeren.
SPINIFEX SQUARROSUS L. Fam. Gramineae.
Djoekoet tijara (soEND.). Sterk vertakt, stekelig
en stijf gras met puntige bladeren. Komt overal
voor op zandig zeestrand. De vrouwelijke bloeiwijze heeft den vorm van een stekeligen bol, die
bij rijpheid der vruchten van de plant loslaat
en door den wind voortgedreven, over het strand
rolt.
SPINNEN (Arachnoidea). Klasse van luchtad ena end e gelede dieren, die gekenmerkt zijn door
he bezit van 4 paren pooten, 2 kaakparen en
een pootloos achterlijf. Hiertoe behoort allereerst de orde der Schorpioene n, Kaladjengking (mAL.), KaUdja'ngking, Ketoenggeng
(JAv.), leven voornamelijk onder de tropen en
in de warmere gedeelten van den gematigden
aardgordel; veel hooger dan 45° N.B. komen
zij niet voor. In den Ind. Archipel wordt een
vrij groot aantal soorten aangetroffen; een der
grootste is Butkus afer, die ongeveer de lengte
van 1 d. M. bereikt. Voor den mensch schijnt de
sleek niet gevaarlijk, ofschoon zij hevige, brandende pijn veroorzaakt, die echter slechts kor-
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ten tijd aanhoudt. Blootgesteld aan sterke hitte
of and ere prikkels, neemt het dier tot zelfmoord zijn toevlucht on de dood volgt weinige
minuten na de toegebrachte steak.
Een tweede orde vormen de Scho rp ioenspinnen (Pedipalpi); ofschoon de beet
dozer dieren door de Europeanen zeer gevreesd
wordt, zijn het volgens Monicke (Blicke auf das
Pflanzen- and Thierleben der NiederL Malaienlandern) volkomen onschadelijke diertjes,
die zich met kleine insecten voeden. Het grootste aantal soorten bevat de orde der echte
spinnen (TAT. Kemangga), gekenmerkt door
haar gezwollen, ongeleed achterlijf, dat aan de
basis steelvormig is ingesnoerd. De grootste van
alle spinnen zijn de zoogenaamde Bose h. of
Vogelspinnen, van welke lifygale javanensis
een op de Soenda-eilanden algemeen verspreide
vertegenwoordiger is. Dit dier, hetwelk een
lengte van ruim 7 c. M. bereiken kan, is over zijn
geheele lijf dicht met lange haren bedekt ; het
houdt zich op in gaten in den grond, in rotsspleten, onder boomwortels, enz. Eerst na zonsondergang verlaat het zijn schuilplaats, om op buit
uit to gaan, die het besluipt en bespringt op de
manier van de katten; met zijn beet kan het zelfs
kleine zoogdieren, zooals muizen, vogels e. d.
dooden. Voorts moeten nog genoemd worden:
de Wielspinnen, de Doornspinnen, de kruisnetspinnen, de trechterspinnen, de krabspinnen,
de wolfspinnen, de springspinnen, de hooiwagens, de mijten en de teken.
SPINNEN. Zie WEVEN.
SPONDIAS DULCIS Forst. Fam. Anacardiaceae. Kedondong (MAL.). Boom van de eilanden
van den Stillen Oceaan, veel gekweekt in de tropen om .de vruchten, die soms zeer lekker kunnen
zijn als ze goad rijp zijn en welker smaak eenigszins aan dien van een appel doen denken. Uit den
stam vloeit een gom.
SPONSEN Zie het art. in de groote Encyclopaedie van Ned Indic.
SPOOKDIERTJE (Tarsius), het eenige geslacht van de tot de Groote Soenda-eilanden,
Celebes, de Philippijnen en enkele kleinere naburige eilanden beperkte familie Tarsiidae (zie
HALFAPEN). De in verband met de nachtelijke
levenswijze stark vergroote oogen, de groote,
naakte ooren, de lange achterpooten en de
schijfvormig verbreede uiteinden van vingers
en teenen geven aan deze langgestaarte diertjes,
die de grootte van een kleine rat bereiken, een
eigenaardig voorkomen. In de achterpooten zijn
het twee vo et: wo rt elbeenderen, die verlengd zijn
en zich daardoor tot springpootenvervorrad hebben. De tweede en derde teen van den voet dragen
klauwen, de overige nagels. Nachtdieren, die
in paren leven in bosschen en zich in boomen
springend voortbewegen, waarbij de zuigschijfachtige toppen van vingers en teenen hun van
nut zijn. Hun voedsel schijnt hoofdzakelijk van
dierlijken aard to zijn (insecten, hagedissen),
maar gedeeltelijk ook uit vruchten to bestaan.
SPOOR - EN TRAMWEGEN. Berge spoorweg.
In 1862 ward, door het verleenen der concessie
Semarang — Vorstenlanden aan den hoer Poolman
c. 5., twee jaar later gevolgd door een concessie
voor de lijn Batavia— Buitenzorg, verleend aan
de inmiddels gevormde Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij, na 20 jaren van louter
beschouwingen over den aanleg van spoorwe-
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gen een nieuw tijdperk geopend, waarvan men
groote verwachtingen koesterde voor spoorwegaanleg door particulier initiatief.
De financieele moeilijkheden, waarmede deze
maabschappij ondanks krachtige staatshulp to
kampen had, schrikte eenerzijds het particulier
initiatief af, anderzijds meende de Regeering, dat
een proefneming met aanleg van staatsspoorwegen allicht minder risico medebracht dan rentegarantie aan particuliere maatschappijen.
STAATSSPOORWEGEN OP JAVA. De eerste, aanleg
van Staatsspoorwegen word bevolen bij de wet
van 6 April 1875 (Ind. Stb. no. 141) tot verbinding van Soerabaja met Pasoeroean (63 K.M.)
met een zijlijn Bangil—ivIalang (49 K.M.).
Kort na de opening van het eerste baanvak in
Oost-Java werd ook voor West-Java tot staatsaanleg van spoorwegen besloten (wet van 6 Juni
1878, Ind. Stb. no. 201). Daar inmiddels de
spoorweg Batavia— Buitenzorg van de Ned. Indische Spoorweg Maatschappij in exploitatie was
gekomen, word Buitenzorg als uitgangspunt voor
bedoelde spoorwegen gekozen.
Belangrijke data voor den dienst der Staatsspoorwegen op Java zijn de volgende:
16 Mei 1878. Opening van het eerste baanvak
Soerabaja — Pasoeroean.
17 Mei 1884. Opening van de Preangerlijn tot
Bandoeng.
24 Mei 1884. Opening van de Oosterlijn tot
Solo, waarmede de spoorweg-verbinding Soerabaja —Semarang tot stand kwam.
2 November 1885. Opening van de lijn Batavia
—Tandjoeng Priok.
1 November 1894. Tot standkoming van de
doorgaande verbinding Soerabaja— Batavia met
overnachting to Maos en overlading to Solo en to
Dj okj a.
4 Augustus 1898. Overdracht van den spoorweg Batavia —Krawang, lang 63 K.M., van de
Batavia— Ooster-Spoorweg Mij.
15 Juni 1899. Indienststelling van de derde
spoorstaaf op het baanvak Solo — Djokja.
2 Mei 1906. Gereedkoming van het baanvak
Poerwakarta — Padalarang, waardoor de verbinding Soerabaja — Batavia over Krawang — Padalarang wordt verlegd met overnachting to Djokja.
(instelling van exprestreinen).
3 Juni 1912. Opening van de lijn TjikampAiCheribon.
1 November 1913. Overdracht van den spoorweg Batavia—Buitenzorg, lang 56 K.M., van de
Ned. Indische Spoorweg Maatschappij.
1 December 1916. Overdracht van den tramweg Babat—Djombang, lang 69 K.M., van de
Babat—Djombang Tram Mij.
1 Januari 1917. Opening van de lijn CheribonKroja, waardoor de verbinding Soerabaja —
Batavia over Cheribon — Kroj a wordt verlegd.
De spoorwijdte is 1.067 Meter.
Het geheele net is voor enkel spoor aangelegd,
behalve de baanvakken Wonokromo — Pegirian,
Tandjoeng Priok—Batavia en Tjilatjap havenSoemilir, die over 7, 9 en 10 kilometer dubbel
spoor hebben, terwijl het baanvak Goebeng
Soerabaja over 2 kilometer met drie sporen is
voorzien..
STA TSSPOORWEG TER SUMATRA'S WESTKTJST.
Op het einde van 1917 waren in exploitatie eon
hoofdlijn Emmahaven— Padang—Padang Pan.djang—Sawah Loento, lang 150 K.M. met zijlij-

nen Padang — Poeloeajer, Loeboek Aloeng Soengai Limau en PadangPandjang — Paj Okoemboeh,
tezamen lang 95 K.M. De totale lengte bedroeg
245 K.M.
LIJNEN DER NEDERLANDSCH-INDISCIIE SPOORWEG- AATSC 1'IJ. (De stoomtramwegen dezer
maatschappij zijn onder het hoofd tramwegen
behandeld.)
a. LIJN SEMARANG- -VORSTENLANDEN. Deze lijn
werd aangelegd met de in Europa meest gebruikelijke spoorwijdte van 1,435 meter; voor den bevenbouw en het rollend materieel werden in
hoofdzaak gekozen typen naar Europeesch model.
Op 21 Mei 1873 was de geheele lijn, lang 203
kilometer, voor het publiek verkeer geopend,
terwijl de lengte door het aanleggen der verbinding station Djokja S.V. —Djokja S.S. in 1887 tot
205 kilometer werd uitgebreid.
In 1895 werd tusschen den staat en de maatschappij eene overeenkomst gesloten betreffende
den aanleg en het gebruik van een derde spoorstaaf tusschen Djokja en Solo om met smalspoortreinen van de staatsspoorwegen doze verbinding
tusschen Ooster- en Westerlijnen S.S. to kunnen
berijden.
b. LIJN BATAVIA - BUITENZORG. Het eerste
baanvak, Batavia— Weltevreden, werd 15 September 1871 geopend; op 31 Januari 1873 was de
geheele lijn, lang 55 K.M. met een zijtak naar Mr.
Cornelis, lang 1 K.M. en een zijtak naar de
Kleine Boom, lang 2 K.M., gereed.
Op 16 Februari 1887 werd de dienst op den
zijtak naar de Kleine Boom, die door de openstelling van den spoorweg Batavia — Tandjoeng Priok
geen reden van bestaan moor had, opgeheven.
Bij eene overeenkomst, gesloten d.d. 30 Januari 1913, werd de spoorweg zonder rollend materieel en zonder magazijngoederen verkocht aan
den staat voor een loedrag van 8,5 millioen
gulden. Bij de wet van 20 Juli 1913 (Ind. Stb.
285) werd doze overeenkomst bekraehtigd; de
overdracht van doze lijn aan den Dienst der
Staatsspoorwegen had plaats in 1913.
LIJNEN VAN DE DELI-SPOORWEG MAATSCHAPPIJ. (De stoomtramwegen dozer maatschap-

pij zijn onder het hoofd tramwegen behandeld).
De spoorwijdte is 1.067 meter, het eerste baanvak, Laboean —Madan, lang 17 kilometer, werd
25 Juli 1886 voor het verkeer opengesteld.
Geleidelijk werd het net uitgebreid; op ultimo
1918 waren in exploitatie de lijnen:
23 K.M.
Medan — Belawan
21 „
Medan— Timbang Langkat
Medan— Telok Niboeng . . . . 179 „
48 „
Tebing Tinggi—Siantar
...... . 271 K.M.
Totaal
STOOMTRAMWEGEN EN ELECTRISCHE TRAMWEGEN IN NEDERLANDSCH-INDIE.
TRAMWEGEN.
A. Staatstram.wegen.
op J a v a. De aanleg van den eersten staatstramweg op Java is gelast bij de wet van 31 December 1904 (Ind. Stb. 1905 no. 11), t.w. de tramweg van Madioen over Ponorogo naar Balong
met zijtak van Ponorogo naar Soemoroto.
Doze lijn en die van Krian naar
en de op 1 December 1916 overgen.omen tramweg Babat—Djombang vormen tezamen de
Staatstramwegen op Java ter gezamenlijke
lengte van 151 K.M., welke behooren tot den
Dienst van Eenvouclige lijnen en geen deel nitTimken van de Staatsspoorwegen op Java.
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• Dit is wel het geval met de volgende lijnen:
Soembe'rkolok—Pandji, Tasikmalaja—Singaparna, Djatibarang — Indramajoe en Bandjar — Kalipoetjang, to zamen ter lengte van 84 K.M.,
Welke aanvankelijk als secundaire spoorweg gebouwd zijn en thans ale tram geexploiteerd worden. Alle bovenvermelde tramwegen hebben de
normale spoorwijdte, 1.067 M.
Ook zijn onder het beheer van de Staatsspoorwegen op Java de volgende tramwegen smalspoor :
Rambipoedji—Poegor met zijtak Balang —
Amboeloe ; Tjikampek — Tjilamaj a; Tjikampek —
Wadas.
Doze tramwegen, ter gezamenlijke lengte van
83 K.M., zijn aangelegd met spoorwijdte 0.600 M.
B. Staatstramwegen op Sumat r a. I. Zuid - Sumatra Staatstramwegen.
62 K.M.
a. Lamponglijn
b. Palembanglijn 152 K.M.
to zamen 214 K.M. in exploitatie op
ulto 1917.
De eerste lijn betreft het traject PandjangHadji P6manggilan en de tweede de geheele lijn
van Kertapati tot Moeara Enim. Voor de verbinding van Kertapati, het beginpunt der lijn,
gelegen aan de samenvloeiing der Moesi en Ogan,
met de stad Palembang werd een veerdienst ingesteld. In 1917 werd een aanvang gemaakt met den
bouw van een verbinding van Moeara Enim met
de Gouvernements kolenmijnen Boekit Agin to
Tandjoeng ter lengte van 13 K.M.
II. AtRhtrarn. Het net kan verdeeld worden in
drie gedeelten.
a. de vlaktelijn in Groot Atjeh van Oelee Lheue
tot Seulimeum, lang 45 K.M. met 4 K.M. zijlijn;
b. de berglijn van Seulimeum tot Padang
Tidji, lang 34 K.M.;
c. de vlaktelijn van Padang Tidji tot Pangkalan
Soesoeh, lang 427 K.M. met 5 K.M. zijlijn.
C. Particuliere tramwegen met
machinale beweegkraoht. Hiertoe
behooren de volgende ondernemingen :
1. Semarang —Joana Stoomtram;
2. Nederlandsch-Indische Tram (BataviaMeester- Cornelis — Kampong Malaj oe).
3. Oost-Java Stoomtram (Soerabaja— Krian;
Modjokerto— Mgoro—Dinojo en 2 lijnen ter
hoofdplaats Soerabaja).
4. Tramwegen van de Nederlandsch-Indische
Spoorweg 1VIaatschappij. Wanneer de nieuwe
concessies voltooid zijn, zal het net zijn samengesteld uit de volgende groepen:
Spoor- Lengte.
Groep.
Traj ect.
wijdte.
K.M.
M.
I.
Djokja—Brossot . . . .
61
1.435
II.
Djokj a — Willem I . . .
1.067
111
. .
Goendih—Soerabaja
1.067
III.
387
Bojolali — Solo — Kakap .
94
IV.
1.067
V. Semarang — Gambringan
1.067
59

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Samen . . .
K.M. 712
Semarang-Cheribon Stoomtram.
Serajoedal Stoomtram.
Tcediri Stoomtram.
Malang Stoomtram.
Pasoeroean Stoomtram.
Probolinggo Stoomtram.
Modjokerto Stoomtram.
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12. Babat-Djombang Stoomtram.
13. Madoera Stoomtram.
14. Tramwegen van de Deli Spoorweg-Mij.:
Timbang Langkat-Kwala, Timbang LangkatTandjoeng Poera,Loeboek Pakam-Bangoen Poerba, Tandjoeng Poera-Pangkalan Brandan, Kampoeng Baroe-Arnhemia, to zamen 130 K.M. Van
de als tramwegen geconcessioneerde lijnen zijn
als spoorwegen in exploitatie : POrbaoenganTandjoeng Balei on Ming Tinggi-Siantar.
15. Batavia Electrische Tram.
SPOROZOA. Zie het art. in de groote Encycl.
van Ned. Indig.
SPREEUW. Tot de familie der Spreeuwen
(Sturnidae) behooren de eigenlijke spreeuwen, de
glansspreeuwen, de boo's on eenige afwijkende
vormen. Van de eigenlijke spreeuwen zij o. a.
genoemd de djalak (JAv., SOEND.), Sturnopostor
jalla.
De soorten van het genus Gracula, ook Eulabes
genoemd, zijn a lgem een bekend onder d en vo lks naam B e o. De meest gewone soort is de
Javaansche Beo (Gracula javanensis) ook op
Sumatra, Borneo en Banka voorkomend. Bij
de Maleiers en de Europeanen in den Indischen Archipel on evenzeer in de Europeesche
diergaarden worden ze veelvuldig gehouden
wegens haar groot talent om woorden uit to
spreken en klanken na to bootsen, waarbij ze ook
dikwijls een zeer welluidend gefluit doen hooren.
SPRENGER VAN EIJK (Mr. JACOBUS,
PETRUS). Ward geboren in 1842 te Ililvarenbeek, vertrok in 1872 naar Indio, alwaar hij
eerst Inspecteur, daarna Directeur , van Financien werd. In 1877 opgetreden als Algemeen
secretaris van het , gouvernement, werd hij in 1879
lid van den Raad van Indio. In 1884 als Minister
van Kolonien opgetreden, wist hij in 1886 de
wetten tot ontheffing van cijns op suikerriet
en tot schorsing van het uitvoerrecht to doen
aannernen. Hij was de eerste Minister van Kolonien, die met een vast plan tot herstel van de
Indische financien bij de Kamer kwam.. In 1888
trad hij als Min. v. Kol. af; overl.: 1907 to
Utrecht. De Universiteit to Utrecht kende hem de
onderscheiding van doctor honoris causa toe.
Van zijne hand verschenen belangrijke bijdragon op wetgevend on comptabel gebied, o. a.
sane toelichting op de door hem zelf tot stand
gebrachte Wet op de personeele belasting.
SPRUW (INDISCHE). (Aphthae tropicae of
Psilosis) is een ziekte, die alleen in de heete
klimaten [de Antillen, Indische Archipel, Voor-en
Achter- Indie, Ceylon en de Zuidkust van China
(Amoy)] wordt aangetroffen, en in wier slepend
verloop perioden van beterschap en van achteruitgang elkander afwisselen. In het Maleisch
wordt zij Sariawan of Serijawan, in het Javaansch
Srijawan genoemd, maar met dien naam worden
door de doekoens en door de dames, die zich met
inlandsche geneeskunde bezighouden, heel wat
aandoeningen bestempeld, die niets met Indische
spruw te waken hebben. De Nederlandsche
naam van Spruw is vermoeclelijk hieraan to
danken, dat in het verloop der ziekte steeds een
belangrijke aandoening van den mond voorkomt.
De hoofdverschijnselen der ziekte bestaan in:
hardnekkige diarrhee van eigenaardig karakter,
aandoening van de mondholte ,en verkleining
van de lever.
De lijder aan spruw moat, zoo eenigszins
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mogelijk, het tropisch klim.aat vaarwel zeggen.
De behandeling bestaat in een zeer zorgvuldige
regeling van de leefwijze, vooral met betrekking
tot voeding en kleeding. Zeer gunstige resultaten
worden gezien van een vruchtenkuur, onder
goede leiding. Als inlandsch geneesmiddel heeft
obat seriawan een grooten roep. Bit geneesmiddel, in aftreksel of afkooksel gebruikt, bestaat
uit een mengsel van verschillende kruiden, die
niet altijd dezelfde zijn. Het doet meestal geen
kwaad, maar ook niet veel goed. Tegen de mondaandoening is het uitgeperste sap van Kajoe
angsana (bast van den Pterocarpus indicus), of
een aftreksel daarvan aan te bevelen. Ook een
aftreksel van fructus myrtilli werkt daarbij goed.
SRAGEN. Afdeeling en regentschap van de
residentie Soerakarta, met gelijknamige hoofdplaats. Het regentschap Sragen beslaat het Noordelijke deel der afdeeling en behoort tot dat gedeelte van het Soesoehoenan's gebied, hetwelk
Soekowati-wetan wordt genoemd. Het Zuidelijke gedeelte der afdeeling wordt ingenomen
door het tot het Mangkoe Negarasche gebied
behoorende onderregentschap Karanganj ar. Binnen het gebied van den Soesoehoenan liggen
Mangkoe Negarasche desa's geenclaveerd en
evenzoo liggen desa's, onderhoorig aan den Soesoehoenan, binnen het gebied van Mangkoe
N6gaira,. Op het einde van 1917 had deze afdeeling een bevolking van ruim 370.000 zielen,
waaronder ± 360 Europeanen en 7f- 1100 Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen.
De hoofdplaats, 90 M. boven zee, gelegen aan
den Staatsspoorweg en den grooten Zuidelijken
weg tusschen. Soerakarta en Madioen, had op het
einde van 1905 8000 inwoners, w. o. 70 Europeanen en 450 Chineezen. Zij ligt te midden van
sawahvelden, die echter grootendeels van den
regen afhankelijk zijn.
SRIKAJA (MAL., SOEND.). Zie ANONA SQUAMOSA.
SRIJAWAN (JAv.), Serijawan of Sarijanen
(MAL.). Zie SPRUW (INDISCHE).
STAARTPEPER. (Kemoekoes, JAY.) Zie PIPER CUBEBA.

STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NEDERLANDSCH INDIE. Over het ontstaan, zie het
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art. in de groote Encycl. van Ned.-Indic. her
volgen de beginselen der voornaamste partijen
in Ned.-Indic.
Boedi - Oetorno - partij. De partij streeft naar de
totstandkoming van een parlementairen regeeringsvorm in nationalen geest. Zij spreekt als
beginsel uit, dat door een nationale wetgeving
nioet worden aangestuurd op het wegnemen van
de maatschappelijke oorzaken, welke tusschen
de laden van het yolk ongelijkheid scheppen
ten aanzien van hunne ontwikkelingsvoorwaarden. Op godsdienstig gebied wenscht zij de
godsdienstige vrijheid to handhaven. (Beginselverklaring en program 1917).
Centrale Sarekat Islam (zie ook SAREKAT ISLAM). De Centraal-Sarekat Islam stelt zich ten
doel, om toenemenden invloed van de Ned. Indische volken en volksgroepen op het bestuur
en de regeering to verkrijgen, ten einde to geraken tot zelfbestuur. Voor de behoorlijke uitoefening der staatsburgerrechten acht de C. S. I.
naast intellectueele ook moreele ontwikkeling
van het individu noodzakelijk, waarvoor zij in
den godsdienst het baste middel ziet. Met eerbie-

diging van alle andere godsdiensten on met betrachting van verdraagzaamheid, zooals de
Qoran in de Soerah Qoelja openbaart, gelooft de
C. S. I. in den Islam, als prediker van democratische ideeen naast hooghouding van het gezag,
den godsdienst bij uitnemendheid voor de zedelijke opvoeding van het yolk to moeten zien. De
staat echter blijve buiten invloed van elken godsdienst, doch behandele alle godsdiensten op gelijken voet. (Beginselverklaring 1917).
De Nationaal- Indische Partij wenscht vervanging van den kolonialen regeeringsvorm door een
nationalen regeeringsvorm, dus een onafhankelijk
Indic los van Nederland. Zij wenscht een Indisch Nationalisme aan to kweeken door het
doen doordringen van de idea eener volkseenheid on het leven van het Indische yolk to ontwikkelen naar zijn aard en geschiedenis. Zij
streeft naar een parlementairen regeeringsvorm
en algemeen kiesrecht los van elken band met
ras, sexe of belastingen; en laagsgewijze associatie van het intellect in de thans nog in verscheiden rassen en tusschenrassen to zamen levende
bevolkingsgroepen, alsook het verdrijven van
rassenwaan on rasbevoorrechting. (Beginselverklaring der Vereen. „Insulinde.)
De Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond
stelt zich op het standpunt dat elk loyaal streven
naar zelfbestuur der bevolking van Nederlandsch
Indio krachtig moat worden gesteund. Hij wil de
maatschappelijke ontwikkeling zoowel van de
economisch zwakke Europeanen als van de Inlanders krachtig bevorderen, on bestrijdt de
maatschappelijke oorzaken welke tusschen de
laden der verschillende bevolkingsgroepen en
klassen ongelijkheid scheppen ten aanzien der
ontwikkelingsvoorwaarden. Klassenstrijd en rassenstrijd worden verworpen. Hij streeft naar gelijke rechtszekerheid over de verschillende bevolkingsgroepen on is voorstander der weerbaarmaking van Nederlandsch-India in die mate, dat
de economische ontwikkeling der Indische bevolking hierdoor niet wordt belemmerd. (Beginselverklaring 1916).
In November 1918 sprak de Bond zich uit voor
de hervorming van den volksraad tot een vertegenwoordigend lichaam met wetgevende bevoegdheid op den grondslag van rechtstreeksche
verkiezing van alle laden.
De Christelijk - ethische partij acht het Christendom van centrals beteekenis, beheerschende
alle terreinen van het menschelijk leven, zoodat
de mensch, ook in zaken van algemeen belang en
bestuur, zich heeft to laten leiden door de Goddelijke geboden: Gij zult den Heer Uwen God
liefhebben uit geheel uw hart on nit geheel uw
ziel en uit geheel uwe kracht en uit geheel uw
verstand en Uwen naaste als u zelven. De Christelijk-ethische partij acht de ethische politiek,
d.i. acne politiek van zedelijke verplichting, in de
koloniale staatkunde de eenig ware. Zij stelt zich
echter tegenover de humanistisch-ethische politiek, opdat ook bij het bestuur en de regeering
dozer landen met de inzettingen Gods words
rekening gehouden. Zij wil handhaving van de
staatkundige saamhoorigheid van NederlandschIndie met Nederland met dien verstande dat de
Ned. Indische volken en volksgroepen een steeds
toenemenden invloed behooren to verkrijgen op
het bestuur on de regeering met als einddoel zelfbestuur dozer landen. Zij erkent in de bestaande
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verhouding tusschen Nederland en Indio een
van God aan Nederland in de historie gegeven
roeping ten opzichte dezer landen, welke inhoudt a. eene opvoeding der inwonende volkeren,
die er naar streeft om die geschikt te maken om
een hoogere plaats in te nemen in de rij der
volkeren; b. een bestuur dier volken en meer gerijpte volksgroepen, dat zich naast de verzorging
der stoffelijke en lichamelijke, de beliartiging der
geestelijke, zedelijke en verstandelijke belangen
ten doel stelt. Zij wenscht handhaving eener volstrekte gewetensvrijheid en volkomen eerbiediging van de verschillende godsdienstige overtuigingen, voor zoover deze niet indruischen tegen de
algemeene zedelijkheid, de openbare orde of de
persoonlijke vrijheid; dientengevolge zal de overheid zich onthouden van elke rechtstreeksche bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling van het
yolk, en iederen ingezetene behandelen op voet
van gelijkheid, onverschillig zijn denkwijze omtrent de hoogere dingen. (Beginselverklaring
1917).
De 1 hdische Katholieken gaan uit van de
Katholieke beginselen, doch erkennen, dat rekening meet worden gehouden met het feit
dat Indio een rijk is met eene in getalsterkte
veruit overwegende niet-Christelijke bevolking.
Op staatkundig gebied oordeelen zij eene met
hare ontwikkeling evenredige deelneming der
bevolking aan het bestuur van gemeente, gewest en land gewenscht, zoomede eene geleidelijke voorbereiding van zelfbestuur onder eenzelfde oppergezag met Nederland. (Beginselverklaring 1917 van het Comite voor Politieke
Actie). Eon ontwerp-program is in behandeling.
De Sociaal-demoeratische partij. Op het congres, in Juni 1919 to Weltevreden gehouden,
besloten de sociaal-demoeraten, vanaf 1917 georganiseerd in eene afdeeling der Nederlandsche
Sociaal-democratischc Arbeiderspartij, tot de
vorming eener zelfstandige Indische Partij op
den grondslag van het Leidsch program der
Nederlandsche S. D. A. P.
Eene commissie tot vaststelling van een beginselprogram word benoemd; de program-commissie publiceerde eene proeve van een ontwerpbeginselprogram en van een beginselverklaring.
De Politiek-economische Bond beoogt het verzekeren van snellen groei langs ordelijken wog van
den economischen en maatschappelijken vooruitgang van alle bevolkingsgroepen in NederlandschIndie on het aankweeken en versterken van wederzijdsch vertrouwen en het gevoel van saamhoorigheid onder alle bevolkingsgroepen one to
komen tot zelfbestuur op breeden dem.ocratischen grondslag met behoud van den band met
het moederland. (Statuten 1919). Het eerste punt
van zijn werkprogram luidt : krachtige bestrijding van alle invloeden, welke eene geregelde
ontwikkeling van den economischen, politieken
en maatschappelijken vooruitgang belemmeren.
Het Indo-Europeesch verbond verzet zich tegen
elke gewelddadige actie, gericht tegen het Nederlandsch gezag in Nederlandsch-Indio, en neemt
stelling tegen elke actie, welke het bestaan van
het Indo-Europeesche yolk en het belang van.
den Indo-Europeaan hoofdelijk on gemeenschappelijk bedreigt on schaadt.
PERIODIEK EN : De navolgende partijen beschikken over een eigen periodiek :
Sarekat Islam: Oetoesan Hindia (dagblad);
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Nationaal-Indische Partij : de Beweging (weekblad); Sociaal-democratische Partij : het Indische
Volk (weekblad); Christelijk-ethische partij : do
Banier (weekblad); Indische Katholieke Partij :
de Javapost (weekblad). De uitgifte van het orgaan
vanden Nederlandsch In dischenVrij zinnigen Bond
„Vrijzinnig Weekblad" word in 1920 gestaakt. ho
vereeniging Boedi-Oetomo besloot tot de uitgifte
van een dagblad in de Nederlandsche taal „Boedi
Oetomo"; de Politiek-economische Bond tot do
uitgifte van een weekblad, ket Indo-Eur. Verbc;nd
tot die van een 14-daagsch periodiek „Onze
Stein". Het orgaan der Partij der Kommunisten
in Indio is „het Vrije Woord", terwijl daarnevens
onder hare leiding het Maleische weekblad „Socara Rajat" wordt uitgegeven. Het Comite voor
Javaansch nationalisms geeft het maandblad
„Wederopbouw" nit.

STAD EN VOORSTEDEN VAN BATAVIA.
Voormalige afdeeling, thans contrOle-afdeeling
van de residentie Batavia, bestaande nagenoeg
uitsluitend uit de hoofdplaats Batavia.
Bij Ind. Stb. 1918 no. 185 is doze afdeeling met
de afdeeling Tangerang samengevoegd tot een afdeeling, onder den naam Batavia met gelijknamige hoofdplaats. Voor bijzonderheden omtrent
de stad Batavia, zie BATAVIA.
STAGEN. Afvoerplaats van steenkolen, gelegen bezuiden Kota Baroe, eiland Poelau Laoot,
res. Z. en 0. afd. van Borneo. Zie POELAU
LAOET en KOLEN.
STARINGBAAI. Ruime, voor het Noorden
open baai met matige diepten op de Oostkust
van het Z.O.lijk schiereiland van Celebes, belvV.
s raat Wow oni.
STATIONS (PROEF-), Hieronder worden de
best aande particuliere proefstations opgegeven
Algerneen Proefstation van de Algemeene ereeniging van Rubber planters ter Oostkust van Sumatra (A. V. R. 0. S.) to Karnpoen,, Baroe bij

Medan.
Het Besoekisch Proefstation, te Djembi'r wordt
in stand gehouden door de vereeniging van dien
naam, op 10 December 1910 opgericht; de workzaa mheden konden eerst in Januari 1912 een
aanvang nemen.
Centraal Rubberstation to Buitenzorg. Det
denkbeeld van een centra . le instelling, die zich
uitsluitend zou bezig houdon met onderzoekingen over rubber van bet tijdstip van tappen of
tot dat van den verkoop van het product. welk
denkbeeld het eerst uitgesproken word op bet
rubbercongres in 1914 to Batavia, word verwezenlijkt door de oprichting van de Ver. Centraal
Rubberstation op 2 Juni 1915.
Het Deli Proefstation to Medan.
Proefstation veer de, Java-Suiker-Industrie met

laboratoria to Pekalongan, Semarang en Pw , oeroom. Het aantal Europeesche onderzoekers
aan het proefstation bedraagt ongeveer 60.
Het, proefstation staat sedert 1912 ender beheer van het Algemeen Syndicaat van Suikorfabrikanten in Nederlandsch-Indio, het wordt
render eenige regeeringshulp of subsidie in
stand gehouden door de aangesloten suikerondernemingen, die jaarlijks per bouw een zeker,
na elke 5 jaar opnieuw vast te ste]len bedrag aan
contributie betalen.
Proefstation Malang.
Proefstation Midden-Java to Salatiga.
Het Proefstation voor Thee to Buitenzorg.
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STATIONS (PROEF-)—STRAFRECHT.

Proefstation voor Vorstenlandsche Tabak
te
Klaten.
Proeistation West-Java te Buitenzorg.
STATISTIEK. Zie het art. in de groote Encyclopaedie van Ned. Indie.
STEENKOLEN. Zie KOLEN.
STEKELHUIDIGEN. Zie het art. in de groote
Encyclopaedie van Ned. Indio.
(Hystricidae),
landak
STEKELVARKENS
(MAL., JAY., SOEND.), familie der Knaagdieren
walker laden een groot deel van het lichaam met
Lange, als gewijzigde haren te beschouwen, stekels
bekleed hebben. De stekelvarkens der Oude
Wereld zijn (in tegenstelling met de Amerikaansche Boomstekelvarkens) bewoners van den
vlakken bodem en graven holen in den grond.
Ze voeren een nachtelijke levenswijze.
StekelvIrkens word en door inland ers dikwijls in
gevangenschap gehouden, hun vleesch words gegeten en hun stekels vinden als naMden in haattool toepassing. Het dier graaft holen, die steeds
twee uitgangen. bobber'.
STERANIJS. Zie
STERCULIA FOETIDA L. Fam. Sterculiaceae.
Keloempang (mAL.), Djangkang, Kepoeh (JA.v.),
Kepoh
SOEND.). Hooge boom, zeer bekend
wegens de intens naar faecalien riekende bloemen. Het vuilwitte, lichte, weinig duurzame
bout gebruikt men voor pakkisten, voor kano's
en voor doodkisten. De bladeren zijn een inlandsch geneesmiddel. Uit de zaden bereidt men
sambal. Ze bevatten zeer veel olie, die men als
lampolie gebruikt, sours ook als braadolie. De
perskoek is giftig.
STERCULIA JAVANICA R. Br. Kalong, Kalongan, Kebek, Moenoeng (JAv.), Binong, Hantap badak (soEND.). Boom van Midden- en OostJava. De zaden worden in den medicijnhandel
aangetroffen onder den naam Pranadjiwa, dock
hebben met de echte pramhdjiwa, die van Euchresta Horsfieldii afkomstig is, niets te maken. Ze
zijn van de echte to herkennen, doordat ze in het
geheel niet bitter zijn.
STERRENBEELDEN. Zie ZODIAKBEKERS.
V art op N ederand. De
STOOMVAART.
eerste stoomvaartmaatschappij, die onder Nederlandsche vlag tusschen Indie en Nederland
voer, was de Stoomvaartmaatschappij „Nederland". Zij werd, in verband met de opening van.
het Suez-kanaal in 1869, opgericht in 1870. Aanvankelijk voer zij met 4 schepen. Doze maatschappij opende in Juli 1871 haar vaart, in
doorvracht met de Nederlandsch Indische
Stoomvaartmaatschappij. In 1873 werd de
maatschappij „Java" met hetzelfde doel, en
in 1875 de „Rotterdamsche Lloyd" opgericht.
De „Nederland" kreeg later de schepen van
de „Java" in huur. Het aantal Nederlandsche
ondernemingen op Oost-Indie werd in 1882
vermeerderd met de „Insulinde". De „Nederland" had toen 14, de „Rotterdamsche Lloyd"
11, de „Insulinde" 6 stoomschepen; de beide
eerstgenoemde begonnen in 1887 geregeld beurtelings our de 14 dagen to varen. In het volgende jaar werd de maatschappij „Holland" opgericht, die 4 schepen van de N. I. S. M. overnam.
In 1902 begonnen de „Nederland" en „Lloyd"
ook beurtelings Djeddah aan to doen, tot overvoer van Mekkagangers. Zij hadden toen elk 15
schepen. Hunne vloot werd gaandeweg grooter;
in 1909 hadden zij elk 21 schepen. Zij maakten nu

tezamen een Java— Bengalen—lijn om de 4 weken, naar Ranggoen, Calcutta, eventueel Colombo, Bombay en Koeratsji, terwijl Sabang on
Singapore steeds werden aangedaan. In 1914 was
het aantal schepen van de „Nederland" aangegroeid tot 37, dat van de „Lloyd" tot 30; in 1915
telde eerstgenoemde 35 schepen met een bruto
inhoud van 219.794 ton, de tweede 31 schepen
met 170.172 ton.
De moeilijke kolenvoorziening en het mijne
gevaar gedurende den wereldoorlog waren ow
zaak dat in 1916 door daze maatschappijen mi
der reizen naar Indie gemaakt werden on in h
volgende jaar daze vaart stilstond. Daarentegen
deden in 1916 de schepen van de „Nederlana
7 on die van de „Lloyd" 3 reizen uit Indie naar
New-York, waarbij de Holland-Amerikalijn 3
reizen voegde. Uit New-York naar Indio deden
daze maatschappijen onderscheidenlijk 7, 5 on 3
reizen.
V aart op China en Japan en op Amerika.
De Java-China-Japan-lijn begon op 17 September 1903, met 3 schepen een geregelden vierwekelijkschen dienst, van Batavia over Semarang,
Soerabaja en zoo noodig andere havens op de
Noordkust van Java, naar Makasser, Hongkong,
Shanghai, Jokohama, Kobe, Moji, Amoi en over
Hongkong on Singapore naar Batavia terug.
De onderneming was aanstonds loonend on
kon met voordeel uitgebreid worden. In 1905
werd een vierde schip in de vaart gebracht, grooter dan de eerste, in 1907 kwamen er nog twee
bij, on hcrhaaldelijk werden meerdere in huur
genomen.
In 1915 maakte de directie gebruik van
een onverwachte gelegenheid om het bedrijf
aanmerkelijk uit to breiden. Een dringende
flood aan scheepsruimte voor de vaart tusschen Oost-Azie on de Westkust van Amerika
werd aanstonds to baat genomen om een lijn to
openen, onder den naam van Java—Pacific-line,
van Batavia, Semarang, Soerabaja on Makasser
over Manila en Hongkong naar San Francisco.
Met 2 schepen, benevens een van de StoomvaartMaatschappij Nederland en een van de Rotterdamsche Lloyd, werd een maandelijksche dienst
op die lijn ingesteld, terwijl nog 2 schepen in aanbouw werden gebracht. De middelen der Java —
China — Japan stelden haar daarenboven. in
staat to Tandjoeng-Priok, Soerabaja en Makasser
eigen haven-inrichtingen to maken. Ook werd
nog een aanlegplaats in Nederlandsch-Indie in
de vaart opgenomen, namelijk Menado, ten einde
het hoofd to bieden aan Japansche reederijen,
die schepen. naar Noord-Celebes zonden. Op het
einde van 1917 telde de vloot 11 schepen.
STORMVOGEL. Slechts weinige soorten van
Stormvogels zijn in het gebied van den OostIndischen Archipel waargenomen. Het zijn uitstekende vliegers, van meeuwachtig voorkomen,
echter meestal veel kleiner. De kleur is bruinzwart, grijs en wit. Ook een soort albatros
(Diomedes albatrus) nit het Noordelijk gedeelte
van den Grooten Oceaan is bij Celebes on
Borneo waargenomen.
S. T. 0. V. I. A. Gebruikelijke verkorte schrijf.
wijze voor; School tot Opleiding van Indische
Artsen. Zie N. I. A. S.
STRAFRECHT. Voor een uitgebreid historisch
overzicht zie men het artikel in de groote Encyclopaedie van Ned. Indie.
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Jaar

Reserve
NieuwBouw

R'dam-Ned.Indie Reserve Uitbreiding Etablissernenten

1908

Stoomschepen af
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Ardjoeno Salak

Jaar

Tabanan — Ternate — Menado — Medan

1908

Gorontalo

1909

Bandoeng — Tambora

1910

1911

Palembang — Merauke

1911

1912

Burma

1912

1909
1910

Gede

1913

600.000

1914

600.000

Jacatra — Samarinda — Deli — Arakan

Ceylon — Madioen
Bogor

1913

Soerakarta

Djember — Insulinde

1914

1915

750.000

600.000

1916

3.400.000

600.000

Bengalen—Palembang—Zediri

Buitenzorg — Sitoebondo

1916

1917

6.900.000

600.000

Bandoeng — Jacatra

Garoet

1917

1918 12.000.000

1.000.000

Ophir

Tosari — Kediri

1919 12.000.000

1.500.000

Patria

1920 13.000.000

2.000.000

Palembang — Salatiga — Toba

1920

1921 13.000.000

2.000.000

Anjer — Kedoe — Siantar

1921

1922 13.000.000

2.000.000

Tjerimai

1922

1915

Djebres

Sindoro

Bondowoso

Bandoeng

Jacatra

Djambi

(In aanbouw:,S'lama— Indrapoera—Blitar

E'ertosono — Modjokerto — Soekaboemi Tapanoeli)

ontwikkelen en waarmede een geregelde sneiheid
behouden wordt van ruim 111- mijl. Ook dit schip
is weder het eerste motorvrachtschip, dat onder
Nederlandsche vlag in de Nederlandsch Indische
vaart gebracht werd.
Uit deze verschillende data kan worden vastgesteld, dat de Rotterdamsche Lloyd de nieuwe
types van machines het eerst in Holland toepaste.
De directie vond bij al haar plannen en wenschen om ook technisch sterk to staan gereederi
steun bij haar technische dienst en niet minder
bij de vooruitstrevende directie der Koninklijke
Maatschappij „De Schelde", van wie wel in het
bijzonder genoemd mag worden nu wijlen de beer
W.H. Martin. De innige samenwerking van beide
maatschappijen mag bij eene beschrijving van de
werkzaamheid der Lloyd niet ongenoemd blijven;
het is eon unicum, dat tot grondslag heeft wederzijdsch vertrouwen. Het is part and parcel van
hetgeen de beide maatschappijen elk op haar gebled in staat zijn to doen.
Nu we toch over de techniek en in verband
daarmede over eenige schepen hebben gesproken,
mag nog wel herinnerd worden aan de sedert de
stichting der Vennootschap aanhoudende uitbreiding der vloot. In 1884 heeft de Maatschappij 9
schepen, grout en klein. In 1921, klaar of in aanbouw, 48. De tonnenmaat, het draagvermogen,
de paardekracht der schepen zijn. toegenomen.
Vooral sedert 1909 breidt de vloot zich uit. Zij
had toen voor den maildienst 9 schepen, voor den
cargadienst 12. In dat jaar wordt vooral de uitbreiding van de vrachtvloot krachtig ter hand

genomen. Aan de mailvloot, waarvoor de Tambora in aanbouw is, wordt in de eerste jaren niets
toegevoegei. maar wanneer de Maatschappij in
1913 daartoe overgaat, is het met een bijzonder type, dat zij haar vloot begiftigt. Aan
„De Schelde" to Vlissingen wordt opdracht gegeven een stoomschip to bouwen van een geheel nieuw type van veel grooter afmetingen.
Dit schip, de Insulinde, kwam in Maart 1914 gereed. Weldra deed het zijn eerste reis on voldeed
uitstekend.
Hoewel kort daarop de oorlog uitbrak, gaf de
directie een nieuwe opdracht. Het schip, dat zij
wilde hebben, gaf haar en Karen technischen
dienst veel hoofdbrekens. Moeilijke beslissingen,
waaraan de scheepsbouw on scheepvaart onder
normale omstandigheden vreemd zijn, moesten
worden genomen om dit schip af to bouwen. De
aanbouw duurde dan ook vijf jaar. Kort na bet
to water laten van de Patria -- zoo heette het
Chip besloot de directie het van Vlissingen
aaar Rotterdam to doen. sleepen. Fit was noodig
;ids voorzorgsmaatregel tegen het inroesten van
huidplaten, terwijl verder de overweging gold,
dat het in de buurt van Vlissingen niet geheel
Teilig lag. Het gevaar uit de lucht was in die omgeving niet denkbeeldig. Het word ten slotte to
Rotterdam geheel gereed gemaakt en kon eindelijk in Augustus 1919 voor het eerst naar zee vertrekken.
Vermelding verdient, wat dit schip betreft,
dat het 't eerste Nederlandsche passagiersschip
is, voorzien van turbine-machines. De wereld-

1918
1919
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oorlog heeft een grooten invloed gehad op de
bouwplannen van de Rotterdamsche Lloyd, die
een plan had ontworpen, waaruit bleek, dat zij
uit eigen middelen om de twee en een half jaar
een nieuw mailschip in de vaart had kunnen brengen. Gedurende den oorlog was het als van zelf
uitgesloten, schepen van dit bijzondere type te
doen bouwen door de onmogelijkheid materialen
en honderden artikelen, die noodig zijn om een
-mailschip naar de eischen des tijds in te richten,
te verkrijgen. En thans, nu daartoe de gelegenheid weder bestaat, ziet 'zij zich belemmerd door
prijzen, die zoozeer gestegen zijn, dat zij uit eigen
middelen niet met hetzelfde tempo, als gedacht
was in 1914, haar bouwprogram kan uitvoeren.
Het zou in flagranten strijd zijn met de boven besproken voorzichtige financieele politiek der directie om thans in het groot orders uit te geven
voor dergelijke kostbare schepen. Daarvoor
zouden kapitalen noodig zijn, waarover de Maatschappij op dit oogenblik niet beschikt.
Alle reserves, gedurende den oorlog gemaakt,
hebben reeds hare bestemming. De directie heeft
dus het plan om, als steeds, op bescheiden
voet voort te gaan met de uitbreiding van de
mailvloot.
Deze voorzichtigheid stemt overeen met de lijn,
die de directie in haar beleid steeds heeft getrokken, en we vinden haar terug in iets anders. We
schreven daar juist het woord, „bescheiden"
neer.
Past dat ook niet op de uiterlijke wijze, waarop
de Maatschappij zich presenteert ? We denken
daarbij aan het kantoorgebouw, waarin dit grootbedrijf met zijn machtigen werkkring zijn beheerenden arbeid verricht. Het heeft zijn bureaux
niet ondergebracht in paleizen, zooals men er
heden ten dage zoo vele ziet, doch in een behuizing, die comfortabel en practisch is, doch waaraan alle gedachte van weelde vreemd is. Daar,
in de rustige, lichte kamers, waar de nabijheid
van de Maas de bekende en het bedrijf sympathieke geluiden van stoomfluit en scheepsbel doet
doorklinken, daar wordt de groote arbeid voorbereid en bestuurd, in het belang der aandeelhouders, ten nutte van Nederland en zijn Kolonien. Daar slaat de polsslag der grootsche onderneming, die ons land en zijn rijk overzeesch bezit
met tal van hechte draden heeft vereenigd.
Er is eenige tijd voorbijgegaan sedert we de
laatste regels schreven.Het bedrijfsjaar 1922 is
reeds ver achter den rug; 1923 heeft zijn tweede
helft voor een deel voorbij. En, waar we rondzien,
overal wordt de druk van den terugslag gevoeld,
dien de oorlog had op de internationale bedrijyen. Ook de Rotterdamsche Lloyd heeft dien bespeurd. In het jaarverslag 1921 moest daarvan
reeds worden gewag gemaakt. Handel en Scheepvaart ondervonden dien. Dat werd er in 1922
niet beter op. Van verlevendiging der diensten
was geen sprake. Niet over het passagiersverkeer,
wel over het goederenvervoer viel te klagen, zoodat
voor een aantal vrachtschepen of tijdelijk in het
Oosten emplooi gezocht moest worden, of deze
buiten de lijn van naburige havens naar Europa
moesten worden bevracht. Ook wel — wat nog
erger was — moest een aantal vrachtschepen
worden opgelegd.
Zeker, de exploitatiekosten daalden eenigszins, doch niet naar evenredigheid van de noodzakelijke vrachtverlagingen, die den Indischen

handel moesten tegemoet komen. Kolen- en olieprijzen waren hoog, de laatste z(56 hoog, dat de
daarvoor ingerichte schepen niet op olie konden
varen. Een factor, die het verkeer naar Nederlandsch-Indie ongunstig beinvloedde, was de
politieke verwikkeling in ons achterland. Dat
is begrij pelij k.
In tijden als deze treedt echter duidelijk aan
het licht het groote voordeel eener voorzichtige
financieele bedrijfs-politiek. Hoewel een nieuw
dubbel-schroefmail-stoomschip, de Tjerimai, aan
de vloot werd toegevoegd, behoefde slechts voor
dit schip eene afschrijving van eenige beteekenis
gedaan_te worden. Men zie daarvoor de tabel, die
wij toevoegen aan deze beschrijving. Hier zij nog
vermeld dat de boekwaarde der negen mailschepen op 1 Januari 1923 f 79. — per bruto registerton en de vrachtvloot, bestaande uit dertig stoomschepen en een motorschip, op nog geen f 34.—
is berekend. De dertien, sedert 1914 in dienst gestelde schepen zijn afgeschreven tot gemiddeld
/50.— per ton draagvermogen; slechts een stoomschip staat nog op f 100.—. Ook de nieuwe in aanbouw zijnde schepen, waarvoor de betalingsmiddelen aanwezig zijn, zullen voor een uiterst matig
cijfer te boek staan.
Dat is dus een kern-gezonde toestand.
Men begrijpt, dat de Directie de vrijheid had
om van de nettowinst over 1922 ten bedrage van
1.442.430.20 een millioen vierhonderdduizend
gulden te bestemmen voor winstuitkeering, makende een dividend van 7 %.
Trouwens, er zijn meer lichtpunten over 1922.
Daartoe rekenen we de gunstige ervaring met
het motorschip Kedoe opgedaan, dat zonder
eenige stoornis reeds ruim 62.000 Engelsche
mijlen doorliep met belangrijk minder bedrijfsonkosten dan die van een stoomschip van gelijke
capaciteit.
En nieuwe plannen zijn in uitwerking. De Koninklijke Maatschappij „de Schelde" te Vlissingen heeft voor de Rotterdamsche Lloyd een motorpassagiersschip op haar werven. Niettegenstaande de hooge aanschaffingskosten is tot den
bouw besloten, want de vernieuwing der passagiersvloot werd noodzakelijk geacht. De Directie
had hare studien omtrent de mogelijkheid om het
schip van motoren te voorzien ten einde gebracht.
Zij achtte het vraagstuk der voorstuwing door
motoren technisch en practisch opgelost. In
overleg met Commissarissen kon zij in vol vertrouwen de opdracht tot den bouw geven. En
zoo zal de Indrapoera voorzien worden van 2 tweetact Schelde-Sulzer Dieselmotoren, ieder van
3500 as—P.K.
Men ziet dat hier de moed niet verminderd,
noch de ondernemingszin verlamd is door den
tijdelijken druk. Hier wordt vooruitgezien over
de donkerheid van het heden naar een lichtere
toekomst, die zeker komen moet. De Maatschappij, over welke wij in deze bladzijden eenige mededeelingen deden, geeft door haar bedrijfspolitick en haar op vertrouwen in betere tijden berustende plannen een opwekkend voorbeeld, dat
te gelukkiger is naarmate er dergelijke in onze
dagen schaarscher worden gevonden.
A. J. BOTHENIUS BROUWER.
's Gravenhage, Augustus 1923.
STRAFRECHT_ Voor een uitgebreid historisch
overzicht zie men het artikel in de Groote
Encycl. van Nederlandsch-Indie.
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STOOMVAART MAATSCHAPPIJ „ROTTERDAMSCHE LLOYD", Te Amsterdam, bij Zacharias Heijns, in de Warmoestraet, in de Hooftdueghden" verscheen eenige eeuwen geleden een
boekske met het „wijdtloopigh verhael van tgene
de vijf Schepen (die int jaer 1598 tot Rotterdam
toegherust werden, om door de Straet Mageliana
haren handel te drijven) wedervaren is, tot den
7 September 1599 toe, op weicken dagh Capiteijn
Sebold de Weert, met twee schepen, door onweder
van de Vlote verstoken werd." Die vijf schepen
waren de Blijde Boodschap, Tueloove, de Hoope, de
Trouwe en de Lie/de. IDe wederwaardigheden van
kapitein de Weert, „ende voort in wat groot gevaer
ende elende hy by de vier maenden daer naer in de
Strate gheleghen heeft, tot dat hij ten lesten heel
reddeloos, sonder schuyt oft boot, rimer een ancker behouden hebbende, door hooghdringende
noot weder naer huys heeft rnoeten keeren", —
dat alles wordt „meest beschreven door M. Barent
Jansz., Cirurgijn", hetgeen bewijst, dat or een
meerzijdige ontwikkeling kon worden aangetroffen bij hen, die eertijds gelijktijdig „barbiers,
haarsnijders, badstoofhouders en chirurgen" waren.
Wie van die „elende" en dat „groot gevaer" en
van de reizen der vijf „tot Rotterdam toegheruste" schepen nauwkeurig wil worden ingelicht, sla
het mooie werkje op van dr. M. G. de Boer, „Van
oude Voyagien. De Wereld orn", dat in 1913 bij
den uitgever Meulenhoff to Amsterdam word gopubliceerd 1 ). Het vertelt van de ontdekkingsreizen, die bewezen, „dat men de geheele rondte des
aertrijcs met eenderley coers mach omme seylen,
sonder eenighe veranderinghe ofte be weginghe
van hen lieder schepen." Wel was „over oude tij. de bij seer treffelyke mannen eene opinie geweest,
dat d'aerde was als een sponse op d'water liggende, ghelyck men uyter schriften van St. Augustijn
mach mercken". Maar anderen hadden daaraan
getwijfeld. In 745 werd reeds door Virgilius, bisschop van Salzburg, „openbaerlyck" verkondigd,
dat „sulcks onwaerachtig was, on datter volcken
en lieden woonachtig waren onder ons, die metter
voeten tegenover ons voeten ginghen, die men
noemde met een grieksche naem Antipodes." Later kwamen de groote durvers, de mannen van de
zee, Magelhaes, Drake, Cavendish on gaven den
Salzburgschen kerkvorst gelijk : de aerde was goon
spoils, die op het water lag, maar een bol, van alle
kanten door water omgeven. En de Hollanders,
die met Spanje overhoop lagen, zagen daarin de
mogelijkheid om Indio to bereiken, om Amerika
heen.
Vooral te Rotterdam, zegt dr. de Boer, vonden
dergelijke plannen aanhang: Amsterdammers en
Zeeuwen gaven de voorkeur aan den weg om de
Kaap, Meester Barent Jansz'. „wijdtloopigh ver hael" toont ons Rotterdam, toen nog een betrekkelijk onbelangrijke Maashaven, als een krachtig
voorstander van de vaart om Amerika heenen,
wat voor ons vooral van belang word, als uitgangspunt voor de groote vaart naar Oost-Indie.
Rotterdam, onze groote havenstad, thans tijdelijk beperkt in haar machtige werkzaamheid ten

1 ) Over het bedrijf der „Magellaensche compagnie" is een zeer belangrijk artikel versehenen van de hand van mr. R. Bijlsma in het
„Rotterdamsch Jaarboekje" van 1917.
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gevolge van den nood der tijden, doch nog weinige jaren geleden de geweldige mededinger naar de
eerste plaats onder de havens van het westelijk
continent en door zijn Egging als het ware voorbeschikt om in de toekomst to worden Europa's
havenstad, Rotterdam dat zijn. „brug tusschen
twee -werelddeelen", zijn „brug over den Oceaan"
geslagen heeft in tal van scheepvaartlijnen, Rotterdam en „onzeOost" zijn sinds lang verbonden.
De Oost-Indische Compagnie vond onder haar
„bewindhebbers" vertegenwoordigers van de Kamers van Rotterdam, die zitting hadden in de
„Vergadering van Zeventien", welke o.m. den
staat van zaken opnam, den gouverneur-generaal
mitsgaders andere ambtenaren benoemde. Ook in
de nieuwe West Indische Compagnie van dim
n.aain, die tegen het einde van het Twaalfjarig
Bestand was opgericht, doch na het verlies van
13razilie in schulden geraakte en in 1761 ontbonden werd, — ook in de nieuwe West-Indische
Compagnie heeft de Kamer van „de Maas" haar stem en grooten invloed.
Rotterdam heeft dus steeds een groot aandeel
gehad in de rechtstreeksche betrekkingen tuse
schen het moederland en de kolonien. Het is derhalve to begrijpen, dat toen in de negentiende
eeuw de stoom het reizen ter zee bevorderde en
vergemakkelijkte, onze groote koopstad aan. de
Maas van die kracht, toegepast op de schepen,
onmiddellijk gebruik maakte en stoomschepen
in de vaart bracht, die de overzeesche bezittingen zouden vasthechten aan het koninkrijk in
Europa.
De Stoomvaartmaatschappij, welker naam we
Leven doze monografie plaatsten, is eon uitvloeisel van die oude liefde voor de zee, die op Rotterdam de woorden van het eenigszins vermakelijke
uithangbord van toepassing doen zijn: „Hier is
reel gevaar", want de Rotterdamsche schepen
kliefden de zeeen, zeilden nit van de breede rivier
naar alle oorden der wergild on kwamen de haven
weer binnen, bevracht met de producten van alle
landen. Do statige zeilschepen met de zwellende
zeilen moeten een trotschen aanblik geleverd
hebben, wanneer hun boeg een breede voor trok
door de waterer' van den bewegelijken en in het
Heist flitsenden stroom en de kleurige wimpels
fier uitwoeien boven de slanke masten. Naar
Oost-Indie zetten zij koers ; het was een handelsvloot van beteekenis, die de aanraking vond tusschen Oost-Azie on West-Europa en onder de
schepen, die doze vloot vormden waren er, aan
welke de naam verbonden was van den hoer Willem Ruys I.Dzn. Bij gelegenheid van het zilveren
jubileum der „Rotterdamsche Lloyd" is in een
kort, zakelijk overzicht van de geschiedenis der
Maatschappij de mededeeling gedaan, dat doze
Willem Ruys I.Dzn. een groot aandeel had in een
expeditie, die in September 1844 met bestemming
naar Batavia de reede van Rotterdam verliet.
Den I Iden van die maand zeilde het barkschip
Drie Gebroeders, groot 450 tons, nit, „gevolgd door
andere schepen, waarvan genoemde Hoer or 17
onder zijn beheer had."
Doze hoer Ruys was de oprichter van de Firma
Wm. Ruys en Zonen waarin zijn zoon Willem als
deelgenoot optrad. Toen later verschillende reederijen, waaronder de firma Wm. Ruys on Zonen de
noodzakelijkheid, althans de groote wenschelijkheid inzagen om hare belangen to vereenigen in
eene Naamlooze Vennootschap en daartoe inder-

523

STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ROTTERDAMSCHE LLOYD.

ddad werd overgegaan, werd de directie in hanflen gegeven van deze firma. Men vindt dus
hier de aanwijzing en historische verklaring
van de nauwe betrekking, die er tusschen de
„Rotterdamsche Lloyd" en Wm. Ruys en Zonen
j)estaat.
Maar voordat het zoover is, dat eene groote
naamlooze vennootschap veler belangen samenvat en behartigt, moeten nog ettelijke jaren voorbijgaan. De oprichting van de firma Wm. Rays en
Zonen. dateert van 28 December 1860: die van de
Naamlooze Vennootschap van 15 Juni 1883. De
firma bracht spoedig stoomschepen in de vaart:
het eerste was de Fop Smit, in 1870 gebouwd,
bestemd voor de vaart op de Levant, evenals de
Ariadne. De Ariadne is verbonden geworden aan
onzen strijd met Atjeh; het schip werd in 1873
aan het Gouvernement verhuurd voor troepenvervoer en daartoe ingericht. In ditzelfde jaar
1873 valt een feit te vermelden, dat in verband
met de geschiedenis der Stoomvaartmaatschappij, die we zullen bespreken, van belang is. „In
den loop van 1872 — zoo lezen we in de jubileumuitgave — werden onderhandelingen gevoerd
door den heer D. T. Ruys, lid der firma Ruys en
Co., met de Commercial Steam Navigation Company te Londen, wier s.s. Wyberton, 1450 tons,
met eene lading koffie van Java to Rotterdam
was aangekomen. Doze onderhandelingen leidden
tot het expedieeren op 27 Januari 1873 van dit
schip naar Java. Zij was de pionier onder Engelsche vlag van een stoomvaartlijn, die later als
Rotterdamsche Lloyd tot grooteren bloei zou
komen, en werd gevolgd. door de stoomschepen
Harrington en Kingston.
De Commercial Steam Navigation Company
verklaarde zich bereid den dienst to openen, doch
bedong dat van Nederlandsche zijde voor de helft
in de vloot zou worden voorzien. De jubileumuitgave noemt dit „eene moeilijke voorwaarde".
Eerst in 1875 kon daaraan worden voldaan door
de oprichting van de Stoomvaartreederij Rotterdamsche Lloyd onder directie van de heeren Wm.
Ruys en Jos. Hoven, waarvoor het benoodigde
geld voor een groot deel uit Engeland kwam. De
onderteekening is dan „Rotterdamsche Lloyd",
zooals we zien op brieven van Februari 1876,
waarin de reederij aan Engelsche belanghebbenden kennis geeft van eene aanvaring, die het
stoomschip Groningen op zijn eerste reis had to
betreuren. Die Groningen was het eerste schip
der reederij en gebouwd bij Mitchell on Co. to
Newcastle on Tyne. Het had slechts een kort
leven: het maakte drie reizen en verging in
1876, den 26sten Maart, op de terugreis van
Antwerpen waar het gedokt had, bij den Nieuwen Waterweg.
Van twee reizen van de Groningen en van de
„finale afrekening" na het verlies van het schip
zijn de rekeningen aanwezig. In vergelijking met
de groote booten, die thans op Indio varen on de
booge exploitatiekosten van thans is zulk eene
oude nota niet onbelangrijk. Inkomsten en uitgaven van de eerste reis besommen / 257.577.05,
waarin een winstsaldo is begrepen van I 52.236.67
De reis, uitgaande van New Castle on Tyne, via
Rotterdam, Vlissingen en Southampton naar
Java, duurt 42 dagen; de thuisreis 50. De „finale
afrekening" valt, dank zij de vergoeding van
assuradeuren, wel wat mee. Er is tenminste een
saldo van f 754.160.40, zoodat aan aandeelhou-

ders per 1/20 aandeel kan worden uitgekeerd een
bedrag van f 6.234.67.
De Reederij had nog andere ongelukken to
boeken, zooals het vergaan van het stooraschip
Friesland, dat in December 1877 met man en muis
verging; eerst vele jaren later — in 1905 — kwam
zij to weten, dat het onheil plaats had gevonden
bij de Corobedos-rotsen.
Van de liquidatieafrekening van dit schip volgt
hiernaast een afschrift.
In de annalen van de Reederij, die in 1877 de
directie zag overgaan uit de handen van de heeren Wm. Ruys en Jos. Hoven in die van de firma
Wm. Ruys en Zonen en vier harer stoomschepen
onder Nederlandsche vlag als Stoomvaartmaatschappij Rotterdam zee zag kiezen, speelt natuurlijk de toesta,nd van den Waterweg een groote
rol. Men bedenke: we spreken van veertig jaar
geleden. De groote werden van Caland en Leemans waren nog niet verricht. De wetsontwerpen
van 1907 „betreffende verbetering van den Rotterdamschen Waterweg" en het besluit der Staten-Generaal van 1916 tot het toestaan van gelden voor het aanbrengen van meerdere diepte in
den Waterweg waren nog niet to voorzien. De
Rotterdamsche schepen waren meermalen genoodzaakt om door het Voornsche kanaal to
gaan via Vlissingen om bij to laden. Toen de toestand van den Waterweg algemeene ontstemming
veroorzaakte on bij de forsche toeneming van het
scheepvaartverkeer aanleiding gaf tot gegronde
klachten over ondervonden nadeel, kwam in 1880
de breede uitgraving tot stand, die Rotterdam's
haven door een flinken open waterweg met de
zee verbond. Het gevolg bleef niet uit. Terwijl
vroeger de groote schepen to Vlissingen bijlaadden en bij den terugkeer daar voor zoover noodig
ontladen werden — de Nieuwe Maasmond had,
bij gewoon laag water nog slechts 29 decimeter
diepte — kunnen zij nu rechtstreeks vertrekken
en binnenkomen met voile lading, al zal, met de
toenemende afmetingen der schepen, de quaestie
der verbetering van den Waterweg op het lijstje
der wenschen blijven staan. Gelukkig niet der
„vrome" wenschen. De sedert 1880 aangebrachte verbeteringen hebben inmiddels tal van bezwaren opgeheven en tal van vurige verlangens
vervuld.
Zoo nadert het jaar 1884.
Het is het eerste na eene verandering van zeer
ingrijpenden aard voor de Stoomvaartreederij
Rotterdamsche Lloyd.
In den loop van 1883 was bij de verschillende
reederijen, die onder de directie van Wm. Ruys en.
Zonen voeren, stork behoefte gevoeld aan het oprichten eener Naamlooze Vennootschap op aandeelen en daarin aller belangen to vereenigen.
Doze wensch baseerde zich op de gedachte, dat
daardoor de resultaten der verschillende reederijen geogaliseerd konden worden, terwijl aan de
aandeelen een moor verhandelbare vorm kon
worden gegeven.
Aldus werd besloten. De schepen der verschillende reederijen werden naar hunne waarde in het
bedrijf geschat; de aandeelhouders van elk schip
kregen naar evenredigheid van hun bezit aandeelen in de nieuwe Vennootschap. Het beheer
bleef bij Wm. Ruys en Zonen; de daarvoor door
dozen berekende kosten bleven denzelfden maatstaf behouden. De Naamlooze Vennootschap
werd bij K.B. van 15 Juni 1883 (Stbl. 62) goed-
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de groote booten, die thans op Indio varen en de
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De reis, uitgaande van New Castle on Tyne, via
Rotterdam, Vlissingen en Southampton naar
Java, duurt 42 dagen; de thuisreis 50. De „finale
afrekening" valt, dank zij de vergoeding van
assuradeuren, wel wat mee. Er is tenminste een
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klachten over ondervonden nadeel, kwam in 1880
de breede uitgraving tot stand, die Rotterdam's
haven door een flinken open waterweg met de
zee verbond. Het gevolg bleef niet uit. Terwijl
vroeger de groote schepen te Vlissingen bijlaadden en bij den terugkeer daar voor zoover noodig
ontladen werden — de Nieuwe Maasmond had,
bij gewoon laag water nog slechts 29 decimeter
diepte — kunnen zij nu rechtstreeks vertrekken
en binnenkomen met voile lading, al zal, met de
toenemende afmetingen der schepen, de quaestie
der verbetering van den Waterweg op het lijstje
der wenschen blijven staan. Gelukkig niet der
„vrome" wenschen. De sedert 1880 aangebrachte verbeteringen hebben inmiddels tal van bezwaren opgeheven en tal van vurige verlangens
vervuld.
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Het is het eerste na eene verandering van zeer
ingrijpenden aard voor de Stoomvaartreederij
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In den loop van 1883 was bij de verschillende
reederijen, die onder de directie van Wm. Ruys en.
Zonen voeren, sterk behoefte gevoeld aan het oprichten eener Naamlooze Vennootschap op aandeelen en daarin aller belangen te vereenigen.
Deze wensch baseerde zich op de gedachte, dat
daardoor de resultaten der verschillende reederijen geogaliseerd konden worden, terwijl aan de
aandeelen een weer verhandelbare vorm kon
worden gegeven.
Aldus werd besloten. De schepen der verschillende reederijen werden naar hunne waarde in het
bedrijf geschat; de aandeelhouders van elk schip
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FINALE AFREKENING OVER DE REIS VAN HET STOOMSCHIP
„FRIESLAND"
Kapitein A. •Bik,
an Rotterdam naar Java en Om; sijnde op de terugreis op de Corrubeda-klippen verongelnkt.

ONTVA.NGS'rg0.

triTGAVEN.
1877/78
Aan Assurantie op easco en vrachtpenningen
Proviand voor pasSagiers, troepen
!I
en equipage
Reparatie en uitrusting van machinekamer en dek, verw'en, timmeren, dokken
Hangmatten en Dekens .
ff
Steenkolen 2336 tons
ff
Lichterloonen,
Eavenkosten,
Spoorvrachten enz. ..... . .
.
. . f 12538.25
.
.
.
to Rotterdam

1877/78
Per Vrachtpenningen

van Rotterdam . . . . f 56662.65
„ Southampton . . . „ 32642.10

f 29493.80

f 89303.75

„ 24299 50
„ 24763.71
„ 1736.50
„ 37964.18

Uitreiv

ff

ff

sr

„ 9753.40
„ Southampton
„ Port Said en Suez „ 13159.248.55
„ Point de Galle . . „
„ 12251.73
op Java

fl
ff

Thuisreis

ff

to Point de Galle
„ Suez en ;Port Said
„ Djeddah
„ Gibraltar

690.90
„
„ 13850.45
170.59
„
112.55
„

Aan Koopmanschappen Factuurleggers
Diversen, voor walmachinist, werk
ff
loonen, telegrammen, advertentien
porti, vergoedingen, drukloonen,
enz. enz.
Agio-rek ening, verlies op remises
ff
Rente op voorschotten
Bureauk , Dsten
ff
Boekhouders-commissie over de
reisrekening
den
Gezagvoerder, contanten geff
durende de reis . . . .
en
Maanbrieven
Uitbetaalde
Gages
Onkosten, veroorzaakt door het
aan•den grond zitten in den Nieuwen Wat Brweg
Onkosten ten laste van het totaal
ff
verlies
Douceur aan de nagelaten betrekkingen van de equipage . .
Saldo

ff

„ 62775.42
450.„

ff

„ Samarang naar Triest en Marseille on langs de davakust . . .
Assuradeuren, vergoeding op
vrachtpenningen van Java . . .
Passagegelden
van Rotterdam . . . f 14480.6110.„ Java
„

,, 99750.-

„

ff
ff
f

3193.61
199.02
842.95
300.-

4393.85

„ 20590.van Hadjies naar Djeddah . . . . !'„ 26748.Troepenvervoer
„ 33710.van Rotterdam
Posterijgelden
,f
van Rotterdam en Java . .
280.21
480.88
Pakketdienst van Java
tf
1194.27
Restituties van diversen
Koopmanschappen
netto Provenu van Loggers . .
ff
Maclaine Watson & Co.
gecollecteerd van inladers voor avarijgros . . f 12543.21
Assuradeuren gerecou6257.58
vreerd avarijgros . . . „

18800.19

Assuradeuren gerecouvreerd totaal verlies
f 679660 07
op casco
„ behouden varen

„ 10000.„ 698660.07

4441.55
„ 12508.04
ft

6392.51

„ 18935.32
„

3686.61

„

2531.750916.10

f 985429.88

f 985429.88

Aan Uitbetaling aan Aandeelhouders
in Januari
f 2400.- p. 1/20 aandeel f 288000.„ .A pril
„ 3500.- „ 1/20
„
„ 420000. „ 367.23 „ 1/20
„
„ 44067.60
„ Juli

f 6267.23

„

Per saldo van de 5de reis
„ 6de „
f

752067.60

f 752067.60

Besehrijving der Reis ;
van Rotterdam via Southampton en Padang naar
Java en terug:
vertrek van Rotterdam . .
. 6 Aug. 1877
Southampton .
. 10 Aug. 1877
ff
18 Sept. 1877
aankomst to Batavia
27 Oct. 1877
vertrek van Padang .
5 Dec. 1877
„ Gibraltar

f 1151.50
9, 750916.10

S. E. & 0.

Rotterdam, 22 Juli 1878.
Rotterdamsche Lloyd
WILLEM RUYS.
J. G. N. HOVE-N.
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gekeurd. Het kapitaal was groot 8 millioen gulden.
waarvan 4 millioen aan aandeelen werd uitgegeven. Begonnen werd. met 9 stoomschepen, waarvan 2 voor de kleine en 7 voor de groote vaart.
Deze laatste onderhouden een. geregelde 14daagsche vaart op Java en Sumatra in vereeniging met de Stoomvaartmaatschappij Rotterdam, waarvan de directie mede-directie is en
die een vloot hebben van 4 stoomschepen, t.w. de
Limburg, de Noord-Brabant, de Noord-Holland,
en de Zeeland.
Het eerste vennootschappelijk jaar — 1884 —
is niet fortuinlijk. Wel worden er met de eigen
schepen der vennootschap 20 reizen naar Java en
Sumatra ondernomen, doch de omstandigheden
zijn voor het bedrijf niet gunstig. De vrachtprijzen op Java dalen; er is onvoldoende vrachtgoed,
zoodat de booten dikwijls met „wanruimte" terugkeeren. Voorts dalen de prijzen der producten,
zoodat deze op goedkoopere wijze, met zeilschepen, vervoerd worden. Onder deze producten is
de suiker, die vroeger als bijlading voor de stoomschepen zeer welkom was. Ook scherpe concurrentie, speciaal van de Ducalline, werkt fnuikend,
zij dwingt tot verlaging der vrachtprijzen, wil de
maatschappij niet met haast leege booten terugkeeren. Een troost moge zijn, dat alle andere
stoomvaartlijnen eveneens met moeilijkheden
hebben te kampen, — het verandert niets aan de
materieele resultaten van het bedrijf. Toch wordt
er nog winst gemaakt : een kleine twee ton, doch
de voorzichtige directie gebruikt die wijselijk
voor afschrijving op de waarde der schepen. Aan
het eind van het eerste Jaarverslag ziet de directie de vraag onder de oogen, wat er gebeurd zou
zijn, indien de Naamlooze Vennootschap niet
ware opgericht. En haar antwoord is, dat, aangezien in geen enkel opzicht de wijze van beheer
veranderd werd, zich alsdan het volgende had voor
gedaan, dat de aandeelhouders van een der schepen had moeten bijfourneeren, terwijI die van de
overige een grootere of kleinere uitdeeling hadden gekregen. Nu echter was dit uitgesloten en
aanvaardde men gelijkelijk het bescheiden resultaat, zooals men te zijner tijd grootere winst zou
aanvaarden.
Wie de acht en dertig Jaarverslagen der maatschappij naleest, die sedert hare oprichting zijn
verschenen, ziet daarin een groote, voortgezette,
krachtige lijn ter ontwikkeling. Er is uitbreiding,
toeneming, versterking waar te nemen, in weerwil
van rechtstreeksche en middellijke tegenspoeden. Rampen zijn haar niet bespaard en de druk
van vinnige conctirrentie, de verlammende invloeden van malaise zijn haar niet onthouden. De
geweldigste van alle bedreigingen, de groote oorlog, heeft haar niet ongevoelig gelaten en de ernstige, slepende gevolgen daarvan : de stilstand in
tal van zaken, de verminderde ondernemingsdurf, zijn ook door haar bespeurd. Wel stond•zij
gereed om te arbeiden, doch dikwijls, en niet het
minst in de dagen, die wij thans beleven, ontbrak
de arbeid. Tegen de overmacht is niet op te tornen. Maar in haar, in deze nog betrekkelijk jonge
Maatschappij, is niet alleen een groote levenskracht, die ieder oogenblik, wanneer daarop een
beroep wordt gedaan, zich kan ontplooien, doch
zij is ook ten gevolge van haar rustig, voorzichtig
ver vooruitziend beleid sterk genoeg om betere
tijden te kunnen afwachten. Dit laatste wordt
uitgedrukt in het jongste Jaarverslag, dat van

1921, waarin de directie, den treurigen staat van
zaken in het tegenwoordige besprekend, met gepast zelfvertrouwen zich aldus uitlaat :
„De terugslag, die zich reeds' in het najaar
van 1920 deed gevoelen, heeft zich in 1921 verscherpt en gevoerd tot een ongekende malaise in
alle bedrijven, niet het minst in het scheepvaartbedrijf, en wij danken het uitsluitend aan onze
krachtige organisatie en liquide financieele positie, dat wij den storm over ons hoofd konden
laten heenwaaien zonder ernstige averij".
Een krachtige organisatie ? Zonder twijfel. We
hebben, tot en met het jaar 1921 toe, tabellen
gemaakt van wat in dit groot bedrijf door cijfers
kon worden aangegeven. Dan treft ons de krachtige, steeds stijgende lijn voor al de onderdeelen
van wat we zouden noemen den financieelen onderbouw der onderneming. Dan zien we aan het
eind van 1921 -bij een kapitaal van 20 millioen,
een reservefonds van 16 millioen, een assurantiereservefonds van 6 millioen, een reservefonds voor
etablissementen in Nederlandsch Indie van
millioen, voor uitbreiding van etablissementen te
Rotterdam van f 500.000; reserve aanbouw schepen 12 millioen, idem mailschip een millioen. Er
is een liquidatie-rekening voor de stoomschepen
van bijna een half millioen, een ondersteunings
fonds van bijna 24 millioen, enz. enz. De etablissementen te Rotterdam komen op de balans voor
tot een bedrag van .. een gulden. Inderdaad,
dat is een financieel wel kerngezonde Maatschap-
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Pii.
Er zijn 41 schepen in haar bezit, waarvan de
koopwaarde was f 63.738.230; hierop is afgeschreven voor f 51.938.230, zoodat de boekwaarde bedraagt f 11.800.000 .... met een dergelijke financieele gestie kan de toekomst rustig onder de
oogen gezien worden, hoe ook, „de zaken"-wereld thans moge zijn gehandicapt in haar vrije,
breed-uitslaande armbeweging.
Maar om het zoover te krijgen, om zulk een
standpunt te bereiken, heeft de Maatschappij, opgegroeid uit de krachtige ondernemingen, die
haar voorafgingen en haar in het leven riepen,
moeten arbeiden, arbeiden met ononderbroken
inspanning. De acht en dertig Jaarverslagen, die
voor ons liggen, geven daar getuigenis van; een
enkele sobere vermelding, saamgevat in ten paar
regels, zooals bij jaarverslagen te doers gebruikelijk is, wijst heen naar groote tegenspoeden, groote
teleurstellingen, taaie volharding, sterk gespannen wilskracht. De werkzaamheid, aanhoudend,
intens, dier groote maatschappijen, die met zoo
grooten wederstand rekening hebben te houden
en de kracht van hun arbeid moeten opheffen tot
de hoogte van dien wederstand en nog hooger
dan deze, — die werkzaamheid doet ons, zoo we
er een concreet beeld van wilden maken, denken aan de bekende figuren van onzen schilder
Heyenbrock of aan dien „passeur d'eau" van Verhaeren, die
se prit a travailler si fort
que tout son corps craqua d'efforts
et que son coeur trembla de fievre et d'epouvarite.
Want er behoort moed toe, moed en taaie volharding, om met opgewektheid verder te gaan,
wanneer juist na. het oprichten der Vennootschap
de vracht met 30 a 40 % daalt, concurrentie
dwingt tot verlaagde prijzen, drie van de zeven
schepen averij krijgen door storm, brand in de
lading, of door een losgewerkte schroef, oogsten
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mislukken in Indict; de laadruimte wordt maar
voor een klein deel gevuld; er moeten omreizen
gemaakt worden ter verkrjging van de noodige
juist voldoende lading; de sulker — we zeiden
het reeds — die vroeger ter aanvulling diende,
wordt nu per zeilschip naar Europa gebracht,
omdat de overproductie z66 groat is, dat er geen
prijzen meer voor gemaakt kunnen worden. Geltktijdig moeten nieuwe machines gekooht worden, want de triple-expansion-machine is zuiniger
dan de bestaande compound-machine; in afwachting van de besparing !cost het geld; of een boot
moet worden omgebouwd ter winning van laadruimte. Dan moet de dienst worden gewijzigd,
daar hij samenvalt met Bien eener concurreerende
maatschappij. Al die moeilijkheden moeten ervaren, ondergaan en overwonnen worden. De
concurrentie is kostbaar, heel kostbaar. Daarom
wordt de wensch geuit om een zeker bedrag op de
stoomschepen onverzekerd te laten en als eigen
risico te beschouwen. De gedachte is niet kwaad,
maar moet met voorzichtigheid in daden worden
omgezet. Men mag niet te veel eigen risico hebben, hoe zwaar de assurantie-belasting ook zij.
Dus begint men met een klein bedrag per boot;
er wordt een concurrentie-reservefonds gevormd;
naarmate dit toeneemt, kan de eigen risico vergroot worden.
Langzamerhand begint alles zich te voegen:
met de Stoomvaartmaatschappij „Rotterdam",
die vier schepen in de vaart heeft, wordt een geregelde 14-daagsche dienst op Java ingesteld;
proefvaarten van Marseille naar Java — evenems om de veertien dagen, worden ondernomen.
De vloot groeit; andere schepen worden overgenomen, nieuwe worden besteld en het beweeglijke dradennet over de zeeen wordt fijner gesponnen, de reizen worden korter, mee door den
drang van een contract met de Regeering, die
den brievenpost naar Indict aan de Maatschappij
opdraagt. Dat geeft I 2400.— voor elke uitreis
en elke thuisreis. Wanneer de duur van de reis,
die nu nog 29, 30 en 31 etmalen is, binnen vijf
jaar met 2 etmalen verkort wordt zal het bedrag / 4000.— per reis zijn. En dat gelukt ! Maar
de versnelde dienst maakt verbouwing van schepen met krachtiger machines noodig. De Maatschappij „De Schelde", die steeds zal blijken alle
gewenschte hulp te kunnen geven, neemt verbouwing en levering op zich en reeds in '95 —
twee jaar voor den gestelden datum — is alles
klaar en voldaan aan alle eischen van den maildienst. Inmiddels is gedacht over het zoeken van
contact met China. Aan dit plan wordt uitvoering
gegeven, maar het stoomschip Utrecht, dat kustreizen in de Chineesche zee onderneemt, treft het
niet : de rijstoogst in China is mislukt : de vaart
heeft een nadeelig resultaat. Hetzelfde schip vergaat bij een woedenden storm tusschen 2 en 4
Maart in hetEngelsche kanaal; schip verloren,
bemanning vergaan, lading weg : het moeten
toch koele hoofden zijn, die dergelijke Maats6happijen besturen en voortdurend moeten rekenen
„mit des Ungliicks Machten"!
Een schip vergaan, een, twee, meer zelfs in de
maak. De Maatschappij wint terrein, heeft vertrouwen ; de handel steunt haar; kapitaal-uitbreiding gaat zonder bezwaar. Het bedrijf begint
winst te maken. We noteeren achtereenvolgens :
1885 3 °,/o , '86 2 %, '87 61 %, '88 11 %, '89 91 %,
'90 7 %, '91 6/ %, '92 51 %, '93 6f %, '94 6/ %,
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'95 6 %, '96 31 %, '97 8i %, '98 9t %, '99 10i %.
Naast de uitkeeringen staan — men heeft het al
gezien groote reserves en belsm.grijke afsehqvingen en ruime aflossingen van eene obligatieleaning. Hierdoor kunnen na de vette, ook de magere jaren zonder te veel zorg worden beleefd.
Want het laatste jaar der 19e eeuw, het jaar 1900,
is ongunstig, het eerste der 20e niet minder; evenzoo het jaar 1902. Personen- en vrachtvervoer
verminderen sterk : de cargobooten hebben geen
geregeld emplooi meer; zij zoeken buiten hun gewone route naar vrachten. Op Java is de financieele kracht der bevolking sterk verminderd; dit
maakt, dat de export naar Java daalt; misoogsten
of overproductie, die de vrachtprijzen niet verdraagt, verminderen de export naar Europa. De
Maatschappij neemt haar toevlucht tot kolen, om
die als bijlading to gebruiken maar dan
draait het rad van fortuin weer een slagje vooruit
en de malaise is voorbij. Na 3, 3, 3+, en 4+ % dividend kan weer 6, 9, 9 % worden uitgekeerd. Het
jaar 1906 is zoo goed, dat er bijna acht ton op de
booten wordt afgeschreven.
Dan breidt de werkzaamheid der Maatschappij
zich uit. Een Java-Bengalen-vaart wordt geopend
in Juni van dat jaar. Overleg is. gepleegd met de
Stoomvaart Maatschappij Nederland. De dienst
gaat tusschen Java en Britsch-Indict via Sabang
en Rangoon vice versa. De Maatschappij koopt er
een stoomschip voor, dat Bengalen herdoopt
wordt; de Maatschappij Nederland bestemt er de
Soembawa voor. Zal het resultaat hebben ? De direction zijn vol goede verwachtingen.
Weer komt in de elkaar opvolgende up's and
down's een down. De kolenprijzen zijn enorm; de
exploitatiekosten rijzen angstwekkend. Gelijktij,
dig is er zooveel vrachtverkeer naar Java, dat verscheiden booten gehuurd moeten worden in over,
leg met de Maatschappij Nederland. Dit levert
verlies : uitbreiding van de vrachtvloot is drin,
gend noodzakelijk. Een lichtpunt is het aanvankelijk resultaat der Java-Bengalen-lijn. Nog geen
winst, maar deze is naderende
Inmiddels is te Rotterdam een groote verandering, die een verbetering is, gekomen. De terrei.
nen aan de Wilhelminakade zijn te klein; de gebouwen en de loodsen voldoen niet. Met de Hol.
land-Amerika-Lijn wordt een transactie aangegaan, waardoor de Lloyd haar eigen terreinen afstaat en van de gemeente Rotterdam het terrein
huurt gelegen aan de Maas, tusschen de Schie en.
de St. Jobshaven. Onmiddellijk wordt een aanyang gemaakt met den opbouw der nieuwe inrichtingen.
Nieuwe plannen zijn in voorbereiding. Daaraan
gaat vooraf de onderteekening van een nieuw contract met de Regeering over den maildienst. De
snelheid der booten is ten gevolge der verbeterde
machines en vluggere laad- en los-gelegenheid,
toegenomen. De reis van Marseille naar Batavia
is nu 24/25 etmalen, van Batavia-Marseille 26/25.
De Staat waarborgt voor het postvervoer nu
5600.— per reis; volvoeren alle mailbooten de
reis binnen den termijn, dan f 6000.—. En dan
komt, waarop we doelden, de oprichting der Nederlandsche Scheepvaart Unie.
Het doel is om met behoud van ieders zelfstandigheid krachtige samenwerking te bevorderen,
zoowel in het inwendig beheer als tegenover concurreerende scheepvaart-maatschappijen. Directeuren der nieuwe maatschappij zijn de directeu-

523

STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ROTTERDAMSCHE LLOYD.

ren der drie deelnemende maatschappijen. Te
noteeren bijzonderheid, hoogst logisch in verband met het doel: de directeuren genieten geen
salaris.
In het jaar, waarin dit plaats vindt, — 1908 —
verhuist de Lloyd naar de nieuw gehuurde terreinen, zij verwisselt de Wilhelminakade tegen wat
nu de Lloydkade zal heeten. Als voorzichtige financiers schrijven de directeuren den verkoopprijs van de oude terreinen of op de nieuwe etablissementen aan de Lloydkade.
In 1909 worden alle mailbooten voorzien van
een inrichting voor draadlooze telegrafie en van
het onderwaterkloksignaal. De voortgang in de
constructie van motoren voor het gebruik bij
scheepsmachines wordt met belangstelling gevolgd. Voorloopig is men nog aan proefnemingen, dock weldra zullen zij ook hier worden toegepast, zooals ook de draadlooze telegrafie werd
ingevoerd en steeds meer op prijs gesteld werd.
Het bedrijf laat zich goed aanzien; het gedijt uit.
De Java-Bengalen-lijn „marcheert" om dit onjuiste beeld te gebruiken. Indie, in weerwil van
de kolenstaking in Engeland, bloeit en de Rotterdamsche Lloyd, niettegenstaande die staking
— houden in deze door het toenemend verkeer
kleiner wordende wereld niet alley en alien verband met elkaar — bloeit eveneens. Haar dividend stijgt tot 10 %.
Maar opnieuw dringt de wenschelijkheid van
vergrooting der etablissementen. Daarvoor is in
het jaar 1913 uit de exploitatie f 600.000.— gereserveerd; er kan dus toe worden overgegaan.
Zoo, voorbereid op grooter arbeidsprestatie, treedt
de directie het oorlogsjaar in. Het begon zoo
goed. Er was vertier en verkeer; reizigers en
vrachtgoederen waren er in overvloed.Het pistoolschot van een fanaticus zal in veel verandering
brengen. In de eerste Augustus-dagen van '14 hoopen de moeilijkheden zich voor de bestuurders op.
Bij de stagnatie van het verkeer voegde zich de
verstoring der telegrafische verbindingen, wat
voor eene Maatschappij, die hare schepen over de
groote zeeen heeft, een ramp moet zijn. Allerlei
contracten van levering werden opgezegd; reeds
ingeladen goederen werden teruggenomen, passages van verlofgangers van land en zeemacht
werden opgezegd. De wereldoorlog was uitgebroken.
De Maatschappij deed wat zij kon. Zij liet haar
mailschepen op tijd varen; de vrachtbooten, die
moesten rondkomen met de aanwezige voorraden
kolen, daar zij geen nieuwe konden laden, volbrachten bun reizen, zij het ook langzamer. Hier
en daar lagen vrachtschepen te wachten op lading, die aangehouden werd als vermoedelijke
contrabande ; de regeering in Indie verbood den
uitvoer van sommige producten.
Toch kwamen ten slotte al die schepen huiswaarts, maar hoe ? en ten koste van hoeveel moeilij kheden ?
Daarop kwam weer een ander uiterste. Er was
hier zoOveel vraag naar ruimte, nu de Duitsche
schepen uit de vaart waren genomen, dat de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappijen niet genoeg schepen te barer beschikking hadden. In
dien tijd deed de Rotterdamsche Lloyd iets,
waarop wij de aandacht willen vestigen. Zij reserveerde haar scheepsruimte uitsluitend voor den
dienst Holland-Java vice versa. Zij had groote
winsten kunnen wegsleepen door in te gaan op

verleidelijke aanbiedingen voor vrachten in andere trades. Zij deed dit niet. Zij voelde zich eene
Nederlandsche Maatschappij, welker belangen
nauw verbonden waren aan die van het moederland en van de kolonien. Toch waren de exploitatiekosten heel hoog en overtroffen verre de vracht
verhoogingen. En zoo leverden de eerste maanden van den oorlog haar groote verliezen.
Doch de directie had de voldoening, dat zij bij
Naar ernstig pogen om de geregelde verbinding
tusschen. Nederland en Insulinde in stand te houden krachtig gesteund werd door de Regeering
en alle autoriteiten. Voor de N. 0. T. heeft zij
niets dan lof, evenals voor de Commissie voor
den Nederlandschen Handel, waaruit de N. 0.
T. voortkwam; wat beide lichamen gedaan hobben ten dienste van den Nederlandschen
handel en scheepvaart, is niet hoog genoeg te
schatten.
De oorlog schiep in alle opzichten nieuwe toestanden : een nieuwe reserve moest worden geschapen, die voor oorlogsrisico ; het aandoen van
Marseille werd opgegeven : Nape's werd daarvoor
in de plaats gesteld. Met het personenvervoer was
het weldra gedaan; daarna verminderde ook het
vrachtvervoer zeer sterk. De voorziening van kolen bleef een voortdurende puzzle. Maar voorloopig geschiedde de dienst via het Suez-kanaal nog
geheel volgens de tabel van afvaart. Doch de Europeesche markten sloten zich hoe langer hoe
meer voor de Nederlandsch-Indische producten.
Amerika wendde zich echter tot onze kolonien.
De Maatschappij gaf daarop een Barer booten in
de vaart Java-New-York. In October 1914 werd
een zoodanige lijn geopend, eerst in samenwerking met de Stoomboot-Maatschappij Nederland, later ook in combinatie met de HollandAmerika-Lijn en Ocean St. Sh. Cy. Tusschen
Java on San Francisco werd voorts via Manila on
Hongkong contact gezocht, zoodat in December
1914 in combinatie met de Stoomvaart Maatschappij Nederland en Java-China-Japanlijn de
Java Pacific Lijn geopend werd. Dat waren nieuwe arbeidsterreinen, waarbij de Maatschappij den
krachtigen steun van haar gezagvoerders en officieren had.
Maar dan komen de heel moeilijke tijden van
het mijnen- en duikbootengevaar, De Bandoeng
stoot op een mijn voor de Theemsmonding en
wordt ernstig beschadigd: de Palembang wordt
vlak bij de Hollandsche kust getorpedeerd. De
vaart-routes moeten verlegd worden. De vrachtschepen worden nu met bunkerkolen voor de
geheele route in staat gesteld, hunne reizen to
doen, want de gewone kolenvoorziening bliift
uit. Ettelijke vrachtschepen worden door de Regeering opgevorderd voor graanvervoer. Alles
wordt ontwricht; van geregelden dienst is geen
sprake meer; passagiers- en vrachtgoederenvervoer staat stil; beladen schepen kunnen niet
uitvaren.
Doch het zou nog erger worden. De verscherpte
duikboot-oorlog dwong de schepen, die onder weg
waren, tot de grootste voorzichtigheld. Andere
werden in de plaatsen, waar zij geankerd waren,
aangehouden on kregen geen vrijgeleide; weer andere werden in dwanghuur genomen door een bevriende mogendheid. Reeds was na de Palembang
torpedeering een drietal schepen der Maatschappij door een Duitsche onderzeeboot vernietigd,
niettegenstaande met de Duitsche Regeering een
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schikking was getroffen voor een veiligen doortocht. De willekeur der oorlogvoerenden deed
zich ernetig voelen ook voor de onzijdigen, de bevrienden. weerwil van het verlies stelt de
Lloyd het atoomschip Bindoro beschikbaar voor
het overbrengen van uitgewisselde lrrijgsgevangenen; voor het Nederlandsche Roode Kruis richt
zij, door verbouwing, een harer groote loodsen in,
waar bijna achthonderd personen kunnen worden
verpleegd. Doch het bedrijf staat zoo goed als
stil. Enkele stoomschepen liggen geladen in de
Rotterdamsche haven : wanner zullen zij uitvaren ?
Zoozeer is de dienst nog onvolledig, dat de
Maatschappij om haar werklieden een behoorlijk
loon to laten verdienen, in 1917 drie en veertig
hectare bouwland huurt en door hen laat bewerken. Deze werkverschaffing leverde een verlies
op van ruim honderduizend gulden, maar kwam
den arbeiders ten goede.
Maar dan komt het eind van 1918: 11 November wapenstilstand.
Onmiddellijk, dank zij de N. 0. T. wordt de
rechtstreeksche vaart hervat, doch de moeilijkheden stapelen zich op. Er zijn geen kolen en Engeland b. v. maakt in ruil voor bunkerkolen aanspraak op de overblijvende laadruimte der vrachtschepen.
De ellende, de werkeloosheid, de stagnatie van
het bedrijf schijnen niet to zullen wijken, doch
eensklaps komt er verandering. Nederland en
Nederlandsch Oost-Indio zoeken elkaar. Het jaren lang gestremd verkeer wordt weer wakker.
Passagiers en vrachtgoederen zijn er meer dan
vervoerd kunnen worden, zelfs met behulp der in
beslag genomen schepen, die Amerika en Engeland met een flinken huurprijs teruggeven, soms
in niet al to besten staat. Wel zijn de exploitatiekosten nog enorm, wel is allerlei oponthoud blijkbaar onvermijdelijk, doch men verdraagt dit alles — heeft men niet veel meer verdragen ! — en
men zet zich in den ouden pas om alles als gewoonlijk te doen. Zoo wordt 1919 een jaar vol arbeid, moeilijken arbeid, maar toch arbeid, en financieel heeft de Maatschappij niet te klagen, al
hebben sommige weigerachtige assuradeuren dan
ook bewezen, dat men in zaken ruim, doch ook
enghartig kan zijn. Voor nieuwen schepenbouw
worden groote kapitalen gereservecrd en het reservefonds wordt verrijkt met de niet gebruikte
premien voor oorlogsrisico en de molestpremien
op vrachtpenningen.
De Rotterdamsche Lloyd werkte mede tot de
oprichting van de Vereenigde Nederlandsche
Scheepvaartmaatschappij en nam daarin deel
voor / 15.000,000.—.
Wie had gedacht, dat 1920 een zoo groote verandering zou te zien geven, dat dit jaar de malaise zou aanvangen, die in 1921 zich zoo verslappend en ontwrichtend zou doen gevoelen ? Toch
was het zoo. De acht-urige werkdag en het herhaaldelijk ingrijpen van den wetgever hebben
daaraan zeker schuld, doch de groote oorzaak ligt
in de reactie na den langen oorlogstijd, in den vernietigden eigendom, het verminderd crediet, het
wantrouwen der menschen en de of matting, die
na jaren van zenuwspanning zelfs bij de sterksten
zich doet gevoelen.
Voeg hierbij dat de exploitatiekosten belachelijk hoog zijn, in 1921 nog 2i maal hooger dan
voor den oorlog, dat wel de steenkolenprijzen la-
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ger zijn, doch de olie z66 dour, dat een stoomschip, op het gebruik van stook-olie aangewezen,
uit de vaart moest worden genomen, on ge hebt
de verklarin.g waarom de directie in haar laatste
jaarverslag kan spreken over een ongekende malaise in alle „bedrtven, niet het minst in de
scheepvaart." Gelukkig kon zij er aan toevoegen,
wat wij reeds aanhaalden, dat het uitaluitend aan
de krachtige organisatie on de liquids financieele
positie der Maatschappij to danken is, dat zij den
storm over haar hoofd kon laten heenwaaien zonder ernstige averij.
Dit is in het kort de historie der StoomvaartMaatschappij „Rotterdamsche Lloyd".
Het zij ons vergund nog op eenige bijzonderheden de aandacht to vestigen : de meeste er van
zijn reeds in den loop der voorgaande mededeelingen om een hoekje komen kijken, doch het lijkt
ons niet ondienstig er in deze tijden van onrusten
dreiging in de wereld van handel en industrie nog
eens afzonderlijk op to wijzen.
Dan zal de lezer, die ons verhaal heeft willen
volgen, wel, evenaLs wij, getroffen zijn geweest
door den ernst, waarmee de financieele sterkte dezer Maatschappij is opgebouwd. We kunnen gerust zeggen, dat het financieel beheer der Rotterdamsche Lloyd steeds conservatief-zaakkundig is
geweest. Toch heeft zelfs deze directie aan kritiek
blootgestaan, Niet omdat zij te vrijgevig was,
doch omdat zij zich te behoudend toonde naar
den zin van sommige aandeelhouders. In jaren
met zeer hooge inkomsten hadden zij zeer hooge
dividenden verwacht. Dit is an het standpunt
van den aandeelhouder niet onbegrijpelijk. Integendeel, doch men stelle zich nu op de plaats der
verantwoordelijke directie, die niet alleen met het
heden maar ook met de wisselvallige kansen van
het morgen rekening moet houden. Het heden
zou de kritiek der aandeelhouders hebben gerechtvaardigd, zoo er geen morgen op volgde.
Voor dat morgen, voor de toekomst moest de directie zorgen; zij had haar meening omtrent die
toekomst en moest in verband daarmede haar
maatregelen nemen. De aandeelhouders konden
met een schijn van recht wijzen op den beurskoers
hunner aandeelen, oploopende tot ver boven de
300 %. Doch de directie liet zich niet verleiden
tot een andere financieele politiek, omdat zij de
Maatschappij inwendig niet wilde verzwakken.
Achterna beschouwd had zij gelijk. De feiten hebben hun goedkeuring gehecht aan het directorale
beleid. De malaise in de scheepvaart is sedert ingetreden, de malaise waarvan zij wilt, dat zij komen
moest, vroeg of laat, en waaraan ook de groote,
krachtige geregelde lijnen niet ontkomen. De Rotterdamsche Lloyd ondergaat die malaise even goed
als de andere scheepvaartondernemingen, doch
dank, zij het beheer harer directie, staat zij krachtig. Uit de reeds doo mij geciteerde cijfers uit het
jaarverslag van 1921 heeft men kunnen zien, hoe
sterk deze Maatschappij financieel is gegrondvest
en opgebouwd. Wie dat verslag ter hand neemt,
zal moeten erkennen, dat de boekwaarde van de
vloot abnormaal laag is, zoodat er feitelijk niet
meer op behoeft te worden afgeschreven. De
waarde per ton is nog belangrijk lager op de balans aangegeven dan ze tegenwoordig, nu ze tech
al laag is, wordt geschat en de insider, die een
weinigje achter de schermen heeft gekeken, weet
ook dat de Rotterdamsche Lloyd niet boven haar
krachten nieuwe schepen heeft gebouwd of ge-
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Jaar

.41

Kostprijs

Afschrijving tot

Boekwaarde

(Vern.)
Reservefonds

Ass.
reserver.

Kapitaal

Dividen d

4 PCt.
Obligatieleening

Onderst. Liquidafonds
tierek.

1908 18 17.900.628 5.177.428 12.723.200

675.000 1.000.000 10.000.000 1.300.000

6

600.000

200.000

199.610

1909 20 18.751.435 6.201.335 12.550.100

800.000 1.000.000 11.000.000 1.200.000

6

660.000

250.000

199.610

1910 20 20.187.708 6.646.908 13.540.800

875.000 1.000.000 11.000.000 1.100.000

7i

825.000

300.000

283.632

8

1.040.000

350.000

283.632

1912 27 27.013.953 9.927.953 17.086.000 1.650.000 1.500.000 15.000.000

900.000 10

1.500.000

450.000

283.632

1913 31 30.077.737 12.032.737 18.045.000 1.800.000 1.700.000 15.000.000

800.000 10

1.500.000

550.000

283.632

1914 31 33.594.281 13.842.281 19.752.000 2.000.000 2.000.000 .15.000.000

700.000

7i 1.215.000

600.000

283.632

1915 31 33.594.281 16.594.281 17.000.000 3.000.000 2.500.000 15.000.000

600.000 10

750.000

449.126

15

2.250.000 1.000.000

449.126

1917 31 35.217.070 21.967.070 13.250.000 7.000.000 4.000.000 15.000.000

15

2.250.000 1.010.327

449.126

1918 31 35.512.308 29.942.308 8.570.000 12.000.000 6.000.000 20.000.000

25

5.000.000 2.057.896

449.126

1919 35 49.037.144 42.037.144 7.000.000 16.000.000 6.000.000 20.000.000

20

4.000.000 2.132.877

449.126

1920 38 59.882.046 49.382.046 10.500.000 17.000.000 6.000.000 20.000.000

15

3.000.000 2.211.879

449.126

1921 41 63.738.230 51.938.230 11.800.000 16.000.000 6.000.000 20.000.000

10

2'000.000 2.222.705

449.126

1922 40 64.878.571 50.778.571 14.000.000 16.000.000 6.000.000 20.000.000

7

1.400.000 2.224.020

630.354

1911 23 21.198.555 8.029.555 13.169.000 1.150.000 1.000.000 13.000.000 1.000.000

1916 30 33.701.929 18.701.929 15.000.000 5.000.000 3.000.000 15.000.000

7

afgelost

1.500.000

••••••••••

kocht en dat hare middelen voldoende zijn
om hare obligo's, 66k wat betreft de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij waarover we met een woord spraken - na te
komen.
Voorts kome voor het voetlicht der publieke
opinie de zeer verdienstelijke rol, die de Rotterdamsche Lloyd, in den oorlog heeft gespeeld op
het gebied van het vervoer van gewonde militairen
van Rotterdam naar Boston (Line.).
Dit vervoer, een uitvloeisel van het verdrag in
Den Haag gesloten tusschen oorlogsvoerende staten betreffende de uitwisseling van zwaar gewonden, werd door de Lloyd van zooveel belang geacht, dat, daartoe aangezocht door den Britschen
gezant te 's-Gravenhage, zij zich onmiddellijk bereid verklaarde een van haar opliggende passagiersschepen ter beschikking te stellen tot het uitvoeren van die overeenkomst op basis van kostprijs plus rente en afschrijving over het in het
schip vastgelegde kapitaal.
Na langdurige onderhandelingen met de oorlogvoerenden kwam de overeenkomst voor het
transport op 1 October 1917 tot stand. De uitmuntende organisatie van de Lloyd kon zich
toen onder persoonlijke leiding van de directie aan
het werk zetten en voorbereidende maatregelen
treffen om een dergelijk transport viot te doen
loopen. Groot was de toewijding en opoffering
van alien, die daaraan medegewerkt hebben.
Een van de groote loodsen werd omgewerkt tot
hospitaal voor 810 invaliden. Ze werd ingericht met badkamers, ontsmettingsoven, kenkens, eetzaal, operatiekamer, zitkamer voor offi-

cieren enz enz. In 29 reizen werden 10.700 invaliden vervoerd.
Dit is iets van het eerewerk der Rotterdamsche
Lloyd, dat we afzonderlijk wilden bespreken, en
waarvoor deze Maatschappij de hooge waardeering verdient, die in de ernstige tijden, welke we
beleefd hebben, niet steeds gebracht werd tot hen,
die er voile recht op hadden.
Dan zij het vergund nog eens te wijzen op het
feit - reeds hier en•daar in deze bespreking aangestipt - dat de Rotterdamsche Lloyd op technisch gebied steeds de leiding nam. We vinden in
onze aanteekeningen, dat de drievoudige expansiemachine met hooge stoomspanning reeds door
haar werd toegepast bij het stoomschip Drenthe
in het jaar 1883, de viervoudige op de Bromo in
1889. Het eerste stoomschip met het verblijf voor
de le klasse pasagiers midscheeps op de tropenvaart werd op initiatief van de Rotterdamsche
Lloyd te Vlissingen gebouwd en kwam in 1901
onder de naam Sindoro in de vaart; alle volgende
passagiersschepen werden zoo ingericht en ten
slotte de turbine met overbrenging, op de Sitoebondo in 1916. Dit laatste was wel de grootste
stap, welke echter niet gedaan werd dan nadat
het vrachtstoomschip Turbinia van de firma Wm.
Ruys en Zonen, proefondervindel ijk bewezen had,
dat dit systeem aan de verwachtingen beantwoordde. In Mei 1921 werd aangekocht een zich
te Copenhagen in aanbouw bevindend dubbelschroefmotorschip van 6500 ton, dat reeds in de
vaart naar Nederlandsch indie is ingelegd. Dit
schip is voorzien van twee motoren van het Burmeister & Wain-type, die gezamenlijk 2600 P.K.
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Jaar

Reserve
NieuwBouw

R'dam-Ned.Indie Reserve Uitbreiding Etablissementen

1908

Stoomschepen af

Stoomschepen bij

Ardjoeno Salak

1909
1910
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Gede

J aar

Tabanan — Ternate — Menado — Medan

1908

Gorontalo

1909

Bandoeng — Tambora

1910

1911

Palembang — Merauke

1911

1912

Birma — Jacatra — Samarinda — Deli — Arakan

1912

Ceylon — Madioen — Soerakarta

1913

Djember

1914

1913

600.000

1914

600.000

1915

Bogor

Insulinde

750.000

600.000

1916 3.400.000

600.000

Bengalen—Palembang—Kediri

Buitenzorg — Sitoebondo

1916

1917 6.900.000

600.000

Bandoeng

Garoet

1917

1918 12.000.000

1.000.000

Tosari — Kediri — Bandoeng — Jacatra

1918

1919 12.000.000

1.500.000

Patria — Bondowoso — Djambi

1919

1920 13.000.000

2.000.000

Palembang — Salatiga — Toba

1920

1921 13.000.000

2.000.000

Anjer — Kedoe — Siantar

1921

1922 13.000.000

2.000.000

Tjerimai

1922

1915

Jacatra

Ophir

Djebres

Sindoro

(In aanbouw : Slama — Indrapoera —Blitar

Kertosono — Modjokerto — Soekaboemi — Tapanoeli)

ontwikkelen en waarmede een geregelde snelheid
behouden wordt van ruim 14 miji. Ook dit schip
is weder het eerste motorvrachtschip, dat onder
Nederlandsche vlag in de Nederlandsch Indische
vaart gebracht werd.
Uit deze verschillende data kan worden vastgesteld, dat de Rotterdamsche Lloyd de nieuwe
types van machines het eerst in Holland toepaste.
De directie vond bij al haar plannen en wenschen om ook technisch sterk te staan gereeden
steun bij haar technische dienst en niet minder
bij de vooruitstrevende directie der Koninklijke
Maatschappij „De Schelde", van wie wel in het
bijzonder genoemd mag worden nu wijlen de heer
W.H. Martin. De innige samenwerking van beide
maatschappijen mag bij eene beschrijving van de
werkzaamheid der Lloyd niet ongenoemd blijven;
het is een unicum, dat tot grondslag heeft wederzijdsch vertrouwen. Het is part and parcel van
hetgeen de beide maatschappijen elk op haar gebied in staat zijn te doen.
Nu we toch over de techniek en in verband
daarmede over eenige schepen hebben gesproken,
mag nog wel herinnerd worden aan de sedert de
stichting der Vennootschap aanhoudende uitbreiding der vloot. In 1884 heeft de Maatschappij 9
schepen, groot en klein. In 1921, klaar of in aanbouw, 48. De tonnenmaat, het draagvermogen,
de paardekracht der schepen zijn toegenomen.
Vooral sedert 1909 breidt de vloot zich uit. Zij
had toen voor den maildienst 9 schepen, voor den
cargadienst 12. In dat jaar wordt vooral de uitbreiding van de vrachtvloot krachtig ter hand

genomen. Aan de mailvloot, waarvoor de Tambora in aanbouw is, wordt in de eerste jaren niets
toegevoegd maar wanneer de Maatschappij in
1913 daartoe overgaat, is het met een bijzonder type, dat zij haar vloot begiftigt. Ann.
„De Schelde" te Vlissingen wordt opdracht gegeven een stoomschip te bouwen van een geheel nieuw type van veel grooter afmetingen.
Dit schip, de Insulinde, kwam in Maart 1914 gereed. Weldra deed het zijn eerste reis en voldeed
uitstekend.
Hoewel kort daarop de oorlog uitbrak, gaf de
directie een nieuwe opdracht. Het schip, dat zij
wilde hebben, gaf haar en haren technischen
dienst veel hoofdbrekens. Moeilijke beslissingen,
waaraan de scheepsbouw en scheepvaart onder
normale omstandigheden vreemd zijn, moesten
worden genomen om dit schip af te bouwen. De
aanbouw duurde dan ook vijf jaar. Kort na het
te water laten van de Patria — zoo heette het
schip — besloot de directie het van Vlissingen
naar Rotterdam te doer sleepen. Dit was noodig
als voorzorgsmaatregel tegen het inroesten van
de huidplaten, terwijl verder de overweging gold,
dat bet in de buurt van Vlissingen niet geheel
veilig lag. Het gevaar uit de lucht was in die otngeving niet denkbeeldig. Het word ten slotte to
Rotterdam geheel gereed gemaakt en kon eindelijk in Augustus 1919 voor het eerst naar zee vertrekken.
Vermelding verdient, wat dit schip betreft,
dat het 't eerste Nederlandsche passagiersschip
is, voorzien van turbine-machines. De wereld-
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oorlog heeft een grooten invloed gehad op de
bouwplannen van de Rotterdamsche Lloyd, die
een plan had ontworpen, waaruit bleek, dat zij
uit eigen middelen om de twee en een half jaar
een nieuw mailschip in de vaart had kunnen brengen. Gedurende den oorlog was het als van zelf
uitgesloten, schepen van dit bijzondere type te
doen bouwen door de onmogelijkheid materialen
en honderden artikelen, die noodig zijn om een
-mailschip naar de eischen des tijds in te richten,
te verkrijgen. En thans, nu daartoe de gelegenheid weder bestaat, ziet 'zij zich belemmerd door
prijzen, die zoozeer gestegen zijn, dat zij uit eigen
middelen niet met hetzelfde tempo, als gedacht
was in 1914, haar bouwprogram kan uitvoeren.
Het zou in flagranten strijd zijn met de boven besproken voorzichtige financieele politiek der directie om thans in het grout orders uit te geven
voor dergelijke kostbare schepen. Daarvoor
zouden kapitalen noodig zijn, waarover de Maatschappij op dit oogenblik niet beschikt.
Alle reserves, gedurende den oorlog gemaakt,
hebben reeds hare bestemming. De directie heeft
dus het plan om, als steeds, op bescheiden
voet voort te gaan met de uitbreiding van de
mailvloot.
Deze voorzichtigheid stemt overeen met de lijn,
die de directie in haar beleid steeds heeft getrokken, en we vinden haar terug in iets anders. We
schreven daar juist het woord, „bescheiden"
neer.
Past dat ook niet op de uiterlijke wijze, waarop
de Maatschappij zich presenteert ? We denken
daarbij aan het kantoorgebouw, waarin dit grootbedrijf met zijn machtigen werkkring zijn beheerenden arbeid verricht. Het heeft zijn bureaux
niet ondergebracht in paleizen, zooals men er
heden ten dage zoo vele ziet, doch in een behuizing, die comfortabel en practisch is, doch waaraan alle gedachte van weelde vreemd is. Daar,
in de rustige, lichte kamers, waar de nabijheid
van de Maas de bekende en het bedrijf sympathieke geluiden van stoomfluit en scheepsbel doet
doorklinken, daar wordt de groote arbeid voorbereid en bestuurd, in het belang der aandeelhouders, ten nutte van Nederland en zijn Kolonien. Daar slaat de polsslag der grootsche onderneming, die ons land en zijn rijk overzeesch bezit
met tal van hechte draden heeft vereenigd.
Er is eenige tijd voorbijgegaan sedert we de
laatste regels schreven.Het bedrijfsjaar 1922 is
reeds ver achter den rug; 1923 heeft zijn tweede
helft voor een deel voorbij. En, waar we rondzien,
overal wordt de druk van den terugslag gevoeld,
dien de oorlog had op de internationale bedrijyen. Ook de Rotterdamsche Lloyd heeft dien bespeurd. In het jaarverslag 1921 moest daarvan
reeds worden gewag gemaakt. Handel en Scheepvaart ondervonden dien. Dat werd er in 1922
niet beter op. Van verlevendiging der diensten
was geen sprake. Niet over het pas8agiersverkeer,
wel over het goederenvervoer viel te klagen, zoodat
voor een aantal vrachtschepen of tijdelijk in het
Oosten emplooi gezocht moest worden, of deze
buiten de lijn van naburige havens naar Europa
moesten worden bevracht. Ook wel — wat nog
erger was — moest een aantal vrachtschepen
worden opgelegd.
Zeker, de exploitatiekosten daalden eenigszins, doch niet naar evenredigheid van de noodzakelijke vrachtverlagingen, die den Indischen

handel moesten tegemoet komen. Kolen- en olieprijzen waren hoog, de laatste zoo hoog, dat de
daarvoor ingerichte schepen niet op olie konden
varen. Een factor, die het verkeer naar Nederlandsch-Indie ongunstig beinvloedde, was de
politieke verwikkeling in ons achterland. Dat
is begrij pelij k.
In tijden als deze treedt echter duidelijk aan
het licht het groote voordeel eener voorzichtige
financieele bedrijfs-politiek. Hoewel een nieuw
dubbel-schroefmail-stoomschip, de Tjerimai, aan
de vloot werd toegevoegd, behoefde slechts voor
dit schip eene afschrijving van eenige beteekenis
gedaan te worden. Men zie daarvoor de tabel, die
wij toevoegen aan deze beschrijving. Hier zij nog
vermeld dat de boekwaarde der negen mailschepen op 1 Januari 1923 f 79.— per brute registerton en de vrachtvloot, bestaande uit dertig stoomschepen en een motorschip, op nog geen f 34.—
is berekend. De dertien, sedert 1914 in dienst gestelde schepen zijn afgeschreven tot gemiddeld
/50.— per ton draagvermogen; slechts een stoomschip staat nog op f 100.—. Ook de nieuwe in aanbouw zijnde schepen, waarvoor de betalingsmiddelen aanwezig zijn, zullen voor een uiterst matig
cijfer te boek staan.
Dat is dus een kern-gezonde toestand.
Men begrijpt, dat de Directie de vrijheid had
om van de nettowinst over 1922 ten bedrage van
1.442.430.20 een millioen vierhonderdduizend
gulden te bestemmen voor winstuitkeering, makende een dividend van 7 %.
Trouwens, er zijn meer lichtpunten over 1922.
Daartoe rekenen we de gunstige ervaring met
het motorschip Kedoe opgedaan, dat zonder
eenige stoornis reeds ruim 62.000 Engelsche
mijlen doorliep met belangrijk minder bedrijfsonkosten dan die van een stoomschip van gelijke
capaciteit.
En nieuwe plannen zijn in uitwerking. De Koninklijke Maatschappij „de Schelde" te Vlissingen heeft voor de Rotterdamsche Lloyd een motorpassagiersschip op haar werven. Niettegenstaande de hooge aanschaffingskosten is tot den
bouw besloten, want de vernieuwing der passagiersvloot werd noodzakelijk geacht. De Directie
had hare studien omtrent de mogelijkheid om het
schip van motoren te voorzien ten einde gebracht.
Zij achtte het vraagstuk der voorstuwing door
motoren technisch en practisch opgelost. In
overleg met Commissarissen kon zij in vol vertrouwen de opdracht tot den bouw geven. En
zoo zal de Indrapoeravoorzien worden van 2 tweetact Schelde-Sulzer Dieselmotoren, ieder van
3500 as—P.K.
Men ziet dat hier de moed niet verminderd,
noch de ondernemingszin verlamd is door den
tijdelijken druk. Hier wordt vooruitgezien over
de donkerheid van het heden naar een lichtere
toekomst, die zeker komen meet. De Maatschappij, over welke wij in deze bladzijden eenige mededeelingen deden, geeft door haar bedrijfspolitiek en haar op vertrouwen in betere tijden berustende plannen een opwekkend voorbeeld, dat
te gelukkiger is naarmate er dergelijke in ooze
dagen schaarscher worden gevonden.
A. J. BOTHENIUS BROUWER.
's Gravenhage, Augustus 1923.
STRAFRECHT. Voor een uitgebreid historisch
overzicht zie men het artikel in de Groote
Encycl. van Nederlandsch-Indie.
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Nadat sedert het begin dezer eeuw de unificatie idee veld had gewonnen, achtte de Regeering het oogenblik aangebroken om een Strafrecht
brim' voeren, geldende voor alle bevolkingsgroepen
van Ned.-Indie. Bij kabinetsmissive van 14 Jail
1909 gaf de minister Idenburg dan ook aan een
biizondere Commissie uit de Staatscommissie,
belast met de herziening van het Indisch Privaaten Strafrecht, opdracht om een zoodanig Strafwetboek to ontwerpen, welke commissie op 11
Mei 1911 een aanvang maakte met de bewerking
van het ontwerp en op 28 Mei 1913 aan den Minister aanbood het „ontwerp van een Wetboek
van Strafrecht voor Ned.-Indie" met een daarbij
behoorende toelichting. Na ingewonnen advies
van de Indische Regeering werd nu bij ordonnantie van 23 December 1915 no. 16 (Ind. Stb.
no. 732) afgekondigd het K. B. van 15 October
t. v. no. 33, houdende vaststelling van een.
Wetboek van Strafrecht voor Ned.-Indie, terwijl bij G. B. van 31 October 1917 no. 62 (Ind.
Stb. no. 645) het tijdstip van in werking treding
werd bepaald op 1 Januari 1918. De invoeringsverordening werd vastgesteld bij K. B. van
4 Mei 1917, no. 46 en afgekondigd bij G. B. van
15 Augustus d.a.v. no. 24 .(Ind. Stb. no. 497),
terwijl bij ordonnantie van 18 December 1917
(Ind. Stb. no. 732), in verband met de invoering,
eenige ordonnanties werden gewijzigd, welke
na 18 December 1916 waren afgekondigd.
Nauwelijks in werking getreden, werd het
reeds weder gewijzigd. Deze wijziging betrof
de eerste vier artikelen van den vijfden titel,
handelende over de misdrijven tegen de openbare orde. Aanleiding tot die wijziging was een
arrest van het H. G. H. van 19 Mei 1915, waarbij
de gemelde artikelen zoodanig werden gelnterpreteerd, dat onder „groepen" der bevolking
uitsluitend bedoeld zouden zijn de klassen,
waarin de bevolking van Ned.-Indie volgens
het Indisch Staatsrecht — in het bijzonder art.
109 R.R. (oud) — wordt onderscheiden, eene
enge opvatting, welke geenszins zoude strooken
met de bedoeling, waarmede die bepaling in
het Strafwetboek was ingevoegd. Bij het aangehaald Koninklijk Besluit werd nu de redactie
dier artikelen in dien zin gewijzigd, dat de woorden : „hij die opzettelijk gevoelens van vijandschap, haat of minachting tegen de Regeering
van Nederland of Nederlan.dsch-Indio of tusschen of tegen groepen der bevolking van Ned.Indie opwekt of bevordert of een geschrift of
afbeelding, waarin deze gevoelens worden opgewekt of bevorderd, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat" werden veranderd in de
meer positieve bewoordingen: „hij die in het
openbaar uiting geeft" (aan dergelijke gevoelens)
waardoor het delict zijn vage vorm verloor en
weer grijpbaar werd. Deze wijziging werd opgenomen in het K. B. van 22 Februari 1918 no. 82
(Ind. Stb. no. 292). Bij dit K. B. word ook een
tweede lid toegevoegd aan art. 156 Sw. waarin een
omschrijving van het begrip „groep" der bevolking wordt gegeven. Voor de toepassing van dat
art. 156 Sw. en het volgende art. zal de reciter dus
rekening moeten houden met die omschrijving.
Voor een beschrijving van de grondslagen en
lien inhoud van het nieuwc Strafwetboek zie men
het uitgebrcide artikel in de groote Encyel. van
Ned.

STROOMENKAAP. N. W. punt van het

schiereiland aan de Noordkust van Celebes.
STRYCHNOS LIGUSTRINA BL Fam. Loganiaceae. Bidara laoet, Bidara poetih, Kajoe oelar
( MAL.), Wulf, poetih ( J AV.), Slangenhout (N- ED.).
(Zie ook EURYCOMA LONGIFOLIA.) Boompje van Timor en naburige eilanden met geel
en zeer vast hout. Alle deelen van de plant
zijn zeer bitter, in het bijzonder de wortels, het
rainst de bladeren. Het wortelhout is zeer in aanzien als medicijn; men vindt het bij de medicijnhandelaars op Java als Kajoe bidara laoet. Het
gaat door als een middel tegen malaria en wordt
o. m. gebruikt als zweetdrijvend tonicum, ook
door Europeanen. Verder heeft het nog een reputatie tegen vele andere ziekten. Het hout bevat een kleine hoeveelheid van een alkaloide.
De zaden gelijken veel op de echte kraanoogen
(Strychno8 Nux vomica) maar zijn veel kleiner.

STUERS (FRANcOIS VINCENT HENRI ANTOINE Ridder DE). Op 29 November 1792 te
Roermond geboren, vertrok hij in 1820 als 2e
luit. bij den generalen staf naar Oost-Indie,
waar hij. bij den algemeenen staf en na zijne bevordering tot len luit. in 1821, het daaropvolgende jaar als aide-de-camp bij den Luit.-Gen.,
Luit.-Gouv. De Kock werkzaam werd gesteld.
Na in 1824 bij keuze tot kapitein to zijn bevorderd, nam hij, als adjudant van Generaal
De Kock en sedert 1826 als particuliere secretaris
van den opperbevelhebber, aan den oorlog op
Java van 1825 —1830 deal, onderscheidde zich bij
de bestorming van den kraton van Plered en
werd in 1829, op nog geen 32-jarigen leeftijd, bij
keuze tot majoor bevorderd. Te samen met den
kapitein Roeps bracht hij den „hoofdmuitel"
Diph Negara gevankelijk naar Batavia. Na
van 1830-1835 in Nederland te hebben dienst
gedaan, keerde hij in 1836 naar Indie terug,
en werd in 1837 benoemd tot waarnemend
Gouverneur der Moluksche eilanden. Na een
tweede
verblijf in Nederland (1842-1853)
keerde hij in 1853, als Luitenant-Generaal,
Commandant van het Indische leger, naar
Indie terug. Hij heeft dat leger tot 1 October
1858 gecommandeerd, toen hij op zijn verzoek
op de meest eervolle wijze zijn militaire loopbaan eindigde en gepensionneerd werd. Overleden in 1881. Zijn borstbeeld staat in het
Rijksmuseum. Necrologie door gen. J. v. Swieten
in het Tijdschr. v. N.-I. 1882.
Literatuur : Prins Diepo Negoro, hoofd der
muitelingen op Java, enz. Memoires sur la
guerre de l'ile de Java 1825 h 1830 (waarvan een
Ned. vertaling: Gedenkschrift van den oorlog
op Java).
STUERS (HUBERT JOSEPH JEAN LAMBERT Ridder DE). Geb. to Roermond 16 Nov.
1788, overladen te Maastricht 13 April 1861.
Reeds in 1803 als vrijwilliger in het Bataafsch
leger ingeschreven, werd hij in 1805 in werkelijken dienst opgeroepen. Hij nam deel aan een
greet aantal veldtochten. In 1820 vertrok hij
als Luit. Kol. der Cavalerie na ar Batavia, waar
hij geplaatst wend a la suite van het Regiment
hussaren no. 7 en successievelijk benoemd tot
kommandant van Solo en van Malakka en tot
waarn. chef van den staf bij den generaal Van
Geen, met wien hij een inspectiereis door Java
maakte. Na terugkomst werd hij benoemd tot
adjudant van den Gouv.- Gen. Van der Capellen
en belast met de leiding van expedition tegen

so,
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de Chineezen van Mandor, Loemar, Lara en
Montrado ter W.-kust van Borneo (1822 —23),
welke goed slaagden.
Zijn voortreffelijke hoedanigheden, in den om
gang met inlanders betoond, deden hem in 1824
benoemen tot Militairen kommandant en Resident van Padang en onderhoorigheden.
De toestand was precair geworden door de onvoorzichtigheid van zijn voorganger Raaff, die
zich gewapenderhand in de twisten der Maleiers
en Padri's geworpen had; De Stuers legde er zich
op toe den vrede en het vertrouwen in het Ned.gezag te herstellen en de vrijheid van den handel
te bevorderen. De rust was weldra dermate teruggekeerd dat in 1826 de helft der troepenmacht
zonder bezwaar ten behoeve van den Java'schen
oorlog kon worden weggezonden.
In 1830 keerde hij met verlof naar Nederland
terug om weldra als Generaal-Majoor en Commandant van het leger weder naar Indio te
gaan, waar hij tot 1835 bleef. Rij herstelde er de
orde en de discipline, die ten gevolg van den.
Java-oorlog geleden hadden, maar kwam in botsing met den Gouv. - Gen. van den Bosch.
Zijn vrijzinnige en gematigde denkbeelden
schreef hij neder in het door Prof. Veth uitgegeven werk „De vestiging en uitbreiding der
Nederlanders ter Westkust van Sumatra" (1849).
Zijn verhaal zijner expeditie ter W.-kust van
Borneo gaf aanleiding tot de uitgave van Veth's
„Borneo". Zijn relaas zijner expedition tegen
Tanete en Soepa beschreef hij in het Tijdschrift
v. Ned.-India van 1854. Zijn borstbeeld bevindt
zich in het Rijksmuseum.

STYRAX BENZOIN Dryand. Zie BENZOR.
SINKER. I. SUIKERRIET. Het Suikerriet
(Saccharum officinarum L.) behoort tot de
familie van de Gramineae en daarvan tot de
onderfamilie van de Andropogoneae.
Bij de kieming van het zaad gaat de wortel
zeer spoedig te gronde, zoodat wij, zoowel bij het
uit zaad als het uit stekken voortgekomen suikerriet, alleen bijwortels aantreffen. Deze ontspringen uit een zone, die vlak boven den stengelknoop
ligt. De stengels staan recht overeind, worden in
volwassen, bloeienden toestand van 2 tot 6 Meter
lang, hebben een diameter van 2-5 c.M. en zijn
met een waslaag bedekt, die vlak onder de knoopen het dichtst is. De rietstengels zijn weliswaar
onvertakt, dock uit de knoppen van de alleronderste geledingen van den primairen stok
komen zeer spoedig na het ontkiemen van het riet
secundaire stokken te voorschijn, zoodat de rietplant den vorm van een bundel stengels aanneemt, die alle uit eenzelfde punt uitspringen,
welken vorm men „stoel" noemt.
Voortplanting, ontwikkeling en rijping van het

suikerriet. Het suikerriet kan zoowel door middel
van zaden als van stekken worden voortgeplant,
van welke twee wijzen in de praktijk gebruik
wordt gemaakt. Voor den aanleg van velden,
waarvan men het riet voor de suikerbereiding wil
oogsten of voor plantmateriaal wil gebruiken,
gaat men uitsluitend van stekken uit, terwijl men
de voortplanting door middel van zaad toepast met
het doel om door hybridisatie van uitgezochte
varieteiten nieuwe rietsoorten te verkrijgen, die
om de eene of andere reden boven de bestaande
uitmunten. Heeft men die eenmaal verkregen,
dan plant men hen weder door stekken voort, zoodat de eerstgenoemde voortplantingswijze alleen

in de kweekerij van nieuwe soorten aanwending
vindt.
Bestanddeelen van het -Suikerriet. Het suikerriet bevat behalve water, dat er voor het grootste
gedeelte het hoofdbestanddeel van uitmaakt,
saccharose, glucose, fructose, organische zuren,
waaronder appelzuur, barnsteenzuur, zuringzuur,
looizuur en, bij dood riet, azijnzuur, verder stikstofhoudende lichamen, gomachtige stoffen,
kleurstoffen, vezelstof en aschbestanddeelen.
De grenswaarden van rijp riet kunneu ongeveer als volgt worden opgegeven.
Saccharose
11 —16 %
Glucose en fructose
0.4 —1.5 %
Vezelstof
10 — 15 %
Aschbestanddeelen
0.5 —1.0 %
Rietvarieteiten. In de jaren voor 1850 werd op
Java nagenoeg uitsluitend een zachte witte rietsoort aangeplant, totdat in het genoemde jaar een
suikerfabrikant in de residentie Cheribon, Gonsalves, bemerkte, dat een reeds sedert jaren op Java
in de aanplantingen voorkomende donkerkleurige
soort veel meer suiker opleverde dan de witte
soort, maar daarentegen het nadeel had harder en
moeilijker uit te persen te zijn. Doordat de molens
sterker en beter geconstrueerd werden, verviel
dat bezwaar en weldra was het Cheribonriet de
bijna alleen aangeplante soort. Zij vereenigde dan
ook alle goede eigenschappen in zich en maakte,
dat reeds in de jaren omstreeks 1870 op Java per
eenheid van oppervlakte veel meer suiker geoogst
kon worden dan in welk ander suikerproduceerend land ter wereld. In het jaar 1882 werd dit
riet echter in het Westen van Java door eene
ziekte aangetast, de serehziekte, die zich geleidelijk naar het Oosten toe uitbreidde en in 1892
Straat Bali had bereikt. Niettegenstaande alle
genomen maatregelen tot afweer en bestrijdingsmiddelen week de ziekte niet en bedreigde de
Java suikerindustrie met ondergang, zoodat men
alle pogingen in het work stelde een rietsoort te
vinden, die de goede, ja voortreffelijke eigenschappen van het Cheribonriet zou vereenigen
met een immuniteit tegen de serehziekte. Van
heinde en verre werden rietvarieteiten aangevoerd on in de proeftuinen en rietaanplantingen
onderzocht on ofschoon er verscheidene onder
waren, die jaren lang zeer goede diensten hebben
bewezen on goede opbrengsten hebben gegeven,
zijn zij alle weder de een na de andere opgegeven
geworden on uit de aanplantingen verdwenen,
zoodat zij niet meer dan historische waarde bezitten.
De voornaamste daarvan zijn Muntok, Loa-

thers, Canne morte, Batjan, Zwart en Wit Manilla,
Chunnee enz., waarvan enkele als stamouders
hebben gediend bij de kruisingen ter verkrijging
van nieuwe varieteiten on dus nu nog in haar nakomelingschap voortleven.
De pogingen namelijk om door kruising van
veelbelovende rietsoorten hybriden to verkrijgen,
die boven de ouders uitmunten, zijn na eon zeer
langdurig tijdperk van uiterst moeilijke proeven
met good gevolg bekroond geworden en eon lange
reeks van nieuwe soorten zijn door, de goede zorgen van de suikerproefstations en van particuliere planters ontstaan, die voor eon greet gedeelte boven een immuniteit tegen serehziekte ook

nog een grootere rietopbrengst en een hooger
suikergehalte dan het Cheribonriet vertoonen.
Doze soorten worden niet met namen, doch met

SUIKER.
cijfers aangeduid, waarbij ter onderscheiding van.
de 4sten der verschillende kweekers de voorletters van den kweeker of van de plaats, waar de
varieteit ontstond, worden gevoegd. Zoo beteekenen No. 100 P. 0. J. No. 100 van het Proefstation Oost Java, No. 247 B, No. 247 van
Bouricius, No. 2 w. K., No. 2 van E. Karthaus.
No. 43 D. I., No. 43 van Di5mak Idjoe enz.
II. SUIKE RI ND USTRIE. Algemeene ge8chiedeni8 der riet8uiker industrie. Zie de groote
Encyclopaedie van Ned. Indio.
Geschiedenis der suikerindustrie op Java. Voor
de oudere geschiedenis zie het art. in de groote
Encyclopaedie van Ned. Indie, en, in deze
beknopte Encyclopaedie, CULTUURSTELSEL.
Toen in de jaren voor 1903, in welk jaar de
Brusselsche conventie werd gesloten en de suikerprijzen wederom een ongekend laag peil hadden
bereikt, de rietsuikerindustrie in nagenoeg ieder
ander suikerproduceerend land noodlijdend was,
wilt de suikerindustrie op Java zich krachtig te
organiseeren, zoodat zij op het tijdstip, waarop de
premien op de beetwortelsuiker werden afgeschaft en de privileges vervielen, onmiddellijk
van dezen verbeterden toestand kon profiteeren.
De jaren van 1903 — 1916 zijn dan ook van ongekenden bloei geweest, alhoewel niet van rustig
voortwerken. Verscheidene malen veranderde de
markt, waarheen de suiker verscheept moest worden en dit bracht dan herhaaldelijk wijziging in
de soort van suiker, die geleverd moest worden.
Dientengevolge moesten de fabrikanten steeds
hunne fabricatiemethoden wijzigen en aan de
veranderende omstandigheden aanpassen, iets
waarin zij steeds zeer goed zijn geslaagd, zoodat
de Java suiker onafgebroken haar goede reputatie heeft kunnen handhaven.
In het jaar 1917 is ten gevolge van de schaarschte van scheepsruimte de geproduceerde suiker onvolledig afgevoerd kunnen worden, doch reeds in
1918 werd de afvoermogelijkheid beter en kon de
oogst op tijd worden verkocht. Tengevolge van
de schaarschte aan voedingsmiddelen op Java,
heeft de aanplant voor 1919 een groote inkrimping (met 15 %) ondergaan.
De volgende cijfers van de productie van Java
in tonnen van 1000 K.G. van eenige jaren geven
een goed beeld van de grootsche ontwikkeling
van de industrie.
1895 .. ..
581.569
47.040
1840 . . ..
1900....
744.257
90.962
1845 .. ..
1905 .. .. 1.039.178
86.519
1850 .. • •
1910 .. .. 1.280.300
1855 .. • • 103.963
1911 .. .. 1.466.569
1860 .. • • 136.889
1912 .. .. 1.406.399
1865 .. • • 136.893
1913 .. .. 1.465.275
1870 .. • • 152.595
1914.... 1.404.942
1875 .... 193.634
1915 .. .. 1.319.087
1880.... 216.634
1916.... 1.629.827
1885.... 380.346
1917 .. .. 1.822.118
1890 .. .. 399.999
1918.... 1.773.348
Keuze van grond en. Grondverkrijging. Men
vindt de suikerondernemingen in de uitgestrekte laagvlakte, benoorden de vulkanenreeks,
die zich dwars door het eiland voortzet en wel van
de Westgrens van Cheribon tot de kalkbergen
van Rembang en verder van Soerabaja of tot
Straat Bali. Verder vinden wij in het Zuiden in de
rivierdalen van de Serajoe en de vele stroomen,
die van bet middengebergte in de vlakte van
Djokjakarta en Soerakarta afdalen en daar een
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4ke sliblaag hebben achtergelaten, een belangrtke suikernijverheid, terwijl teven.s de hoogvlakten, tusschen de vulkanen in Madioen, Kediri
en Pasoeroean aan de suikerindustie zijn gewijd.
Deze vindt ecbter hare grootste uitbreiding in
het dal van de Brantas rivier, waar in het diepe
alluvium een uitstekende gelegenheid voor den
rietbouw bestaat en waar de aanplantingen van
suikerriet zoo dicht aan elkander aansluiten, als
dit met de eischen van den wisselbouw overeen
to brengen is.
Gewoonlijk wordt op Java de rietcultuur gedreven op gtond, die niet het eigendom van den
planter is, doch door dezen, hetzij voor een enkelen oogst, of voor een betrekkelijk klein aantaljaren wordt gehuurd of wel aan hem voor een groot
aantal jaren in erfpacht is afgestaan. Zie AGRARISCHE WET, GROND (RECHTEN OP DEN),
OVEREENKOMSTEN, LANDVERHUUR en
VO RSTENLANDEN.
Bijna al het door de suikerfabrieken vermalen
riot wordt in eigen beheer aangeplant en slechts
een klein deel wordt van inlandsche landbouwers
of van Europeesche planters aangekocht, zoodat
de fabrikanten tevens de rietplanters zijn en dus
zoowel de landbouw als de fabricatie vrij wel geheel in dezelfde handen berusten.
Op de fabriek aangekomen,
Suikerfabricatie.
worden de railwagens gewogen, ten chide de hoeveelheid van het aangebraehte riot te kunnen
weten, en daarna gelost. Op sommige ondernemingen stapelt men het riot naast de molens op,
om er naar gelang van de behoefte van to kunnen
ainemen en vermalen, clod' op de meeste fabrieken grijpt een kraan den inhoud van een geheelen
wagon en vleit dien op een platform voor den
molen, van waar het ter verwerking komt, zoodat
het riot niet eerst opgestapeld wordt, maar op de
lorry blijft, tot dat het aan de beurt komt om vermalen te worden.
Daarbij passeeren de rietstokken, die door het
doorsnijden van de banden, welke hen bijeen
hielden, los naast elkaar zijn komen te liggen, eon
paar zware, gegroefde walsen, welke het riot
kneuzen on het geschikt maken om in de eigenlijke molens te worden uitgeperst.
Deze molens zijn sterke ijzeren of stalen, door
stoom of eleetriciteit gedreven walsmachines,
tussehen welker zware cylinders het vooraf verbrijzelde riot wordt gegrepen on uitgeperst. In
den regel vindt men drie molens, ieder van drie
cylinders, aehter elkander, soms ook wel vier, en
het in den eenen gedeeltelijk uitgeperste riot
wordt door middel van beweegbarc geleideplaten
in den volgenden gescboven en sterker uitgeperst.
Op do geleideplaten wordt het gedeeltelijk nitgeperste riot met een straal water bespoten om
het tusschen de vezels achtergebleven sap to verdunnen on bij de daarop volgende persing beter
te winner. Ten slotte is de rietvezel praktisch zoo
ver mogelijk uitgeperst en wordt, uit den laatsten
molen komende, op machinalen wog naar de
ovens gevoerd om daar onder de stoomketels te
worden verbrand en de noodige warmte op te
leveren voor de vorming van den in het bedrijf te
gebruiken stoom. Wanneer de fabriek good is
ingericht, de ketels behoorlijk zijn ingenietseld
en het riet niet al te arm is aan vezelstof, dan is
de hoeveelheid uit het riet komende brandstof
voldoende voor de stoomproductie, maar in den
regel verbrandt men ter suppletie ook nog het
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droge rietblad en ook wel brandhout en soms ook
petroleumresidu.
Het nit het riet geperste sap wordt eerst door
middel van koperen zeven van de rnedegevoerde
stukken rietblad en rietvezel bevrijd en daarna
met een weinig kalkmelk bedeeld en opgekookt.
Bij deze bewerking scheiden zich onzuiverheden,
die tot n.og toe in het sap opgelost waren of
daarin zweefden, in onoplosbaren, vlokkigen
vorn.1 af, omhullen de in het sap voorhanden
deeltjes zand, klei en an.dere vreemde zelfstandigheden en wanneer men het gekookte, gekalkte
sap laat bezinken, dan scheidt het zich in een helder lichtgeel vocht en een dikke drabbige laag
vuil. Men hevelt het heldere sap af, perst de
bezonken laag vuil door filterpersen en vereenigt het daaruit koraende sap met het eerstgenoernde, terwiji het droog geperste \Toil uit
de fabriek wordt verwijderd en dikwerf als
meststof in de velden wordt gebruikt.
In plaats van deze eenvoudige bewerking
wordt ook wel het ruwe sap met een groote overmaat kalk bedeeld, en die ov -ermaat daarna door
middel van een strooni zwaveligzuur- of koolzuurgas weggenomen. Het daardoor zoo veel
zwaarder geworden bezinksel laat zich beter van
het schoone sap scheiden, zoodat er een betere
en meer vertrouwbare sapzuivering heeft plaats
gevonden dan bij de eenvoud.ige behandeling
met kalkreelk alleen. Het heldere sap wordt in
luchtverdunde ruimte ingedampt tot een stroop
van ongeveer 50 % waste stof gehalte, welke men
nog eens bezinken laat of filtreert om de zich
wederom afgescheiden hebbende troebelmakende
onzuiverheden to verwijderen, en ten slotte concentreert men de helder geworden stroop eveneens in luchtverdunde ruimte tot een dikke massa
van suikerkristallen en daaraan klevende zware
stroop. In centrifuges slingert men laatstgenoemde van de kristallen af; men wascht deze
zoo noodig met water af of blaast er een straal
stoom doorheen, die, zich aan hun oppervlakte
eondenseerende, de stroop voorzichtig verdunt
en wegvoert. De suiker wordt daarna, zoo noodig,
in groote cylinders door middel van verwarmde
lucht gedroogd en in zakken verpakt. De van de
kristallen afgeslingerde stroop wordt verzameld
en kan nog eons of meermalen bij verder indampen
suikerkristallen oplevcren, maar na eenige bewerkingen is zij niet voor verdere kristallisatie
vatbaar en wordt uit het bedrijf verwijderd. Zij
dient dan als grond.stof voor aleoholfabricatie,
voor mengsels van veevoeder of wordt ook enkele
malen als meststof op de velden teruggebracht,
ten einde op deze wijze de minerale bestanddeelen
-van den bodem to behouden.
Dooreen.genomen. wordt van 100 deelen suiker
in het riet 80 % in product gewonnen, 9 % gaan
tierloren in de ampas (de uitgeperste vezel), 0.80
% in het filtervuil, 8 % in de melasse en 2.20 %
op onbekende wijze, door morsen, lekken, aanbranden, verzuren, stolen, enz.
consurnptie van de
Uitvoer van Java suiker.
op Europeesche wijze gefabriceerde rietsuiker is
niet groot en bedraagt voor den geheelen Archipel
ongeveer 150.000 ton per jaar. nit schijnt niet
veel voor eene bevolking van hijna 50 millioen
zielen, die op lekkernijen en zoetigheid gesteld
is, maar men moot niet vergeten, dat er alom
rip kleine sehaal suiker nit riet- en palmensap
Nereid wordt, die grootendeels in do behoefte der

inlandsche bevolking voorziet. (Zie JAVAANSCHE SUIKER).
Verreweg het grootste gedeelte van de Javasuiker wordt naar het buitenland uitgevoerd. In
de jaren voor 1884 werd vrij veel van die suiker
naar Nederland verscheept, doch toen dat land
zelf weer en meer beetwortelsuiker voortbracht
en dus geen aanvoer nit de kolonidn noodig had,
verviel daarrned.e ook de reden, waarom rietsuiker verder in Nederland verwerkt zou -warden,
en behalve in jaren van schaarschte aan beetwortelsuiker is de Javasuiker niet meer naar
Nederland vervoerd.
Na het jaar 1880 werd er veel Javasuiker naar
Groot-Brittannie gezonden en. sedert 1897 ook
veel naar de Vereenigde Staten. Maar toen deze
zich langzamerhand meer en meer uit de onmiddellijke orngeving voorzagen, werd de uitvoer
naar Hongkong gericht. Sedert het jaar 1903 zijn
ook de uitvoeren van witte suiker naar BritschIndie en van bruine suiker naar Japan van groot
belang geworden, maar aangezien laatstgenoemd
land tegenwoordig zelf op het eiland Formosa een
belangrijke suikerindustrie heeft gevestigd, is de
uitvoer van Javasuiker naar Japan weder yenminderd. Kort na het uitbreken van den oorlog
werd de uitvoer van I)uitsche en Oostenrijksche
suiker naar Groot-Brittannie gestaakt on kocht
dit land daarom op groote schaal suiker uit alle
landen der wereld. Dientengevolge zien wij in
1915 en 1910 groote verschepingen naar Engeland,
maar weldra werd het gebrek aan scheepsruimte
nijpend en kon de suiker uit Java niet worden
afgevoerd, tengevolge waarvan er zich groote
voorraden ophoopten on de uitvoer weder afnani.
SUIKER (JAVAANSCHE of BRUINE). Op
dezelfde wijze als bij ARtNSUIKER is beschreven wordt veel suiker uit rietsap bereid en onder
den naam „goela djawa" verkocht.
SUIKERPALM. Zie ARENGA SACCHARIFERA.
SUMATRA. ALGEMEEN OVERZICHT. Sumatra
is met een oppervlakte van 440.000 K.M. 2 ,
d. i. 13,5 maal die van Nederland, het vijfde
eiland in grootte op aarde, het tweede van
Nederlandsch-Indio. Evenals Java, is het een
langgestrekt eiland; de Noordpunt, Pedropunt
genoemd, ligt van Vlakke Hoek of Varkenshoek in het Zuiden ongeveer 1750 K.M. verwijderd, d. i. een afstand als de hemelsbreedte
van Amsterdam tot Brindisi; de grootste breedte,
n.l. van de Hoek van Indrapoera (in het Z. van de
res. Sumatra's Westkust) tot Tandjoeng Datoek
(in Indragiri juist onder den equator) bedraagt
400 K.M. De equator gnat vrijwel door het midden van het eiland : het N.lijkste punt ligt op 5°
39' N.B., het Z.lijkste op 5° 57' Z.B. De geographische lengte varieert tusschen 95° 10' O.L. v.
Gr. in het W. en 106° O.L. v. Gr. in het 0.
waardoor een verschil in tijd onstaat van 44,
minuten.
De Indische Oceaan in het Weston dringt nergens diep het land in; grootste inhara is de Baai
van Tapanoeli. Evenmin de Straat van Malaka,
Zuid Chineesche of Java zee in het Oosten, waar
Straat Berhala en Amphitrite baai de diepste
inhammen vormen. Aileen in het Zuiden dringt
Straat Soenda middels de Semangka- of Keizersbaai en de Lampongbaai verder landwaarts in. De
kustontwikkeling is derhalve zeer goring; op ell.?
100 KM.' oppervlakte komt nauwelijks 1 lc:VI.

SUMATRA.
kust. Sumatra gelijkt hierin op Borneo en staat
ver bij Java en vooral bij Celebes achter.
4 E0-111ORPHOLOGISCHE GESTELDHEID. In tegenstoning met Java, waar het meest tertiaire gronden voor den dag komen, treden op Sumatra
meer oudere gronden op; hoe Noordelijker hoe
ouder de gesteenten. Zuid-Sumatra vertoont namelijk veel tertiair, maar daarnaast reeds.oudere
sedimenten; in Midden-Sumatra komen behalve
de tertiaire, zeer veel primaire gesteenten voor,
terwijl alleen in Noord-Sumatra de alleroudste
gesteenten n.l. uit het archaeicum aan de oppervlakte zich vertoonen. In het algemeen bestaat
Sumatra uit een archae!sche of palaeozoische
onderlaag, die in de hooggebergten aan de oppervlakte komt, in de lagere deelen bedekt is
met meer of minder dikke lagen van tertiair.
Sumatra was de N.O.-rand van een oud continent, dat in het Zuiden langzaam wegzonk
(ontstaan van den Indischen Oceaan) en tegen
het eind van het mesozoicum wordt ook een deel
van Sumatra prooi van deze transgressie, welke
gepaard gaat met zwakke vulkanische uitbarstingen.
OROGRAPHISCHE GESTELDHEID. Met betrekking
tot de hoogte zijn op Sumatra van West naar
Oost 5 gebieden te onderscheiden:
I. het Westelijk b e r g 1 a n d, de Boekit Barisan;
II. het Oostwaarts daaraan sluitende h e uv ellan d;
III. de smalle kustvlakte in het Westen ;
IV. de groote, breede 1 a a g v 1 a k t e in het
Oosten;
V. de omringende e i 1 a n de n.
I. B e r g 1 a n d. Het bergland, deel uitmakende van het plooiingsgebergte, dat zich van Achter-Indio uitstrekt over Sumatra, Java en de
Kleine Soenda eilanden tot aan de boog van eilanden, die de Bandazee omsluiten, vormt het
hoofdelement van Sumatra en bepaalt geheel den
langgerekten N.W.-Z.O. gerichten vorm van het
eiland. Het karakter van dit bergland wordt volkomen weergegeven door de Inlandsche benaming „Barisan" ( = rijen), want het bestaat uit
meerdere parallel aan elkaar loopende lengteketens. Tusschen deze coulissen bevinden zich de
lengtedalen. Door vulkanische werkzaamheid
werden op verschillende plaatsen de lengteketens met elkaar verbonden door dwarsruggen
en bovendien verscheidene dalbodems opgevuld,
zoodat de bekende, vruchtbare tufplateaux in
het bergland ontstonden. Oogenschijnlijk vormen al deze ketens met dwarsruggen en hoogvlakten een niet te ontwarren geheel; bij nadere
beschouwing is het bergland echter in drie stukken te verdeelen
1. Zuid-Sumatra, tot aan den Goenoeng Seblat
(3° Z.Br.), waar de residenties Palembang, Djambi en Benkoelen samenkomen. Pit gedeelte vertoont zeer duidelijk den barisan-vorm.
2. Midden-Sumatra tot aan de hoogvlakte van
Padang Lawas, ongeveer de grens tusschen de
residenties Sumatra's Westkust en Tapanoeli
(1° N.B.), omvattend een gebied, waar bergreeksen van verschillende richting afwisselen met diepe lengtedalen, vele groote en kleine plateaux.
3. Noord-Sumatra, waar de hoogvlakten groote
afmetingen aannemen, omringd van hooge gebergten en doorsneden door talrijke ruggen.
II. Het Heuvellan d. Tusschen het
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bergland in het W. en het laagland in het 0. bevindt zich als overgangagebied een uitgestrekt
heuvelland, dat naar den tijd van ontstaan verdeeld wordt in:
a. het tertiaire en b. het diluviale heuvelland.
a. Het tertiaire heuvelland, dat zich van den
voet van het Barisan-gebergte Oostwaarts uitstrekt, heeft in het Noorden een breedte van 50 a
60 K.M., in het Zuiden van 150 a 160 K.M.
b. Langs de Oostzijde van het tertiaire heuvelland is in den diluvialen tijd ontstaan een doorloopende strook van heuvels, waarvan het materiaal voor een groot deel afkomstig is van de
sterk geerodeerde tertiaire heuvels, voor een
ander deel van de vulkanen, welke juist in dezen
tijd een maximum van werking ontwikkelden.
III.
De Westkust vlakte. Deze
hoofdzakelijk alluviale kustvlakte heeft nergens
een groote uitgestrektheid kunnen krijgen door
de krachtige branding van den Indischen Oceaan,
de sterke zeestroomen, die het puin wegvoerden,
de geringe rijzing van het land, maar vooral doordat de kleine riviertjes slechts weinig puin van
het bergland konden meevoeren. Nu en dan,
vooral van Oedjoeng Indrapoera tot Siboga,
ontbreekt de kustvlakte geheel doordat het gebergte aan zee komt en dus een steilkust ontstaat o.a. bij den Apenberg, met vele grillige inhammen, die uitstekende havens zijn, en talrijke
verbrokkelde eilandjes. Verder is deze Westkust
gekenmerkt door de vele zandheuvels, die hier
en daar opwaaiden tot duinen.
IV. De Oostkustvlakte. Daar, waar
het land in recenten tijd een sterke rijzing onderging, ontstond een reusachtige laagvlakte door de
samenwerking van de sedimentatie der rivieren,
de abrasie en corrasie der zee en de rizophoren
vegetatie. Nog steeds gaan de reusachtige rivieren voort met hun enorme massa's puin van. Barisan gebergte en heuvelland in zee uit te storten,
waardoor de vlakte zich steeds meer Oostwaarts
uitbreidt in tegenstelling met de Westkust, die op
menige plaats afbrokkelt.
V. Eilande n. a. Voor de Westkust ligt de eilandenrij Engano, Mentawei eil., Batoe eil., Nias,
Banjak eil. en Simeuloe (Simaloer). Deze moet,
met uitzondering van de Banjak eilanden en een
groot aantal kleinere in de onmiddellijke nabijheid van de kust, beschouwd worden als een
afzonderlijke tertiair geplooide coulisse, en staat
dus niet in direct verband met den vasten wal,
waarvan zij gescheiden is door een synclinaal net
soms groote zeediepten.
b. De eilanden voor de Oostkust, die de voortzetting vormen van het bergland op het schiereiland Malaka, zijn te beschouwen als de hoogere
deelen van het E 30 M. onder water gekomen
land, dat zich eenmaal tusschen Sumatra, Borneo
en het vasteland van Azie uitstrekte. Aan deze
oude kernen zijn door aanslibbing of koraalvorming jongere kustvlakten toegevoegd. Het belangrijkst zijn: de Riouw-, Karimoen- en Lingga
Archipel, benevens Banka en Biliton.
Administratief worden ook de Anambas-, Natoena en Tambelan eilanden tusschen Malaka en
West-Borneo tot Sumatra gerekend. Het zijn een
300 tal rotsige eilandjes, die als Poelau Toedjoeh
worden aangeduid.
c. Als voortzettingen van den Barisanketen
zijn te beschouwen zoowel de eilanden voor de
Noord- als voor de Zuidkust. Voor de Noord -

528

SUMATRA.

kust Poeloe We(h), P. Breue en P. Nasi, Bathe
en Klapa; voor de Zuidkust in straat Soenda :
Dwars-in-den-weg, Lang eiland, Krakatau, Verlaten eiland, terwijl voor den ingang van de
Lampong-baai liggen: Seboekoe, Sobosi en Legoendi; voor die van de Semangko-baai het
eiland Taboean.
HYDROGRAPHISCHE GESTELDHEID.

R i v i e r e n. Mt het dwarsprofiel van Sumatra valt onmiddellijk of to leiden, dat de
rivieren, die het water van het Barisangebergte
afvoeren naar den Indischen Oceaan, onbeduidende bergstroomen moeten zijn. Slechts enkele
stroomen door een der groote lengtedalen en
moeten dus eerst door den meest Westelijken
Barisan keten heen breken. Van deze laatste
verdienen vermelding : de Ketahoen, Seblat,
Anai, Masang, Batang Gadis, B. Toroe, Simpang en de Tripoo, de Wojla on de Teunom.
Tot do voornaamste der vele riviertjes, die terstond naar zee stroomen behooren : de Semangko,
Manna, Dikit, Sindang, Palangai, Taroesan, Pasaman, Batahan, Loemoet, Siboeloean, Sorkam,
Kloeet Seunagan, Meureubo en de Atjeh rivier.
Naar het Oosten is de terreinformatie dusdanig,
dat vele bergrivieren zich vereenigen tot machtige stroomen, die het water van duizenden
K.M. 2 land afvoeren. Aileen in het N. on het
uiterste Z. komen weer afzonderlijke kleine rivieren voor. De onbeduiclende stroompjes ter Noordkust ontspringen meest op het Atjehsche kustgebergte, o.a. de Pidie. Het belangrijkst zijn hier:
de Peusangan uit het Tawar meer, de Keureutoe,
en de Djamboe Aje, die de Pakang opneemt on
waarvan de delta als de moerassige Diamantpunt
in zee vooruitsteekt. Ten Z. van dezen modderkaap wordt de kustvlakte steeds breeder en nemen de rivieren in lengte toe. De Peureule van
het Van Daalen-gebergte is hier de eerste belangrijke rivier. Daarop volgt de Tamiang, ontstaan uit de samenvloeling van Simpang Kanan
en Simpang Kifi, die het water afvoeren der
hoogvlakte Serbodjadi; vervolgens de Besitang,
die met eenige kleinere stroompjes uitkomt in de
Aroe baai; de Langkat, die onder den naam Sarangan ontspringt op den Bandahara van het
Wilhelmina gebergte, en de belangrijker Wampoe
met een grooter stroomgebied, die als Lau Biang
het water afvoert van de Karo hoogvlakte on tusschen Van Heutsz- enWilhelmina-gebergte door
de vlakte bereikt, waar de Potjirim wordt opgenomen. Daarop volgen : de Belawan in den bovenloop Toentoengan geheeten, de Pertjoet, een
weinig ten O. van Medan, de Padang, de Bah
Hapal, de Boloek met als linkerzijrivier de Bolon, vervolgens de Silau Toea, on de grootere
Asahan, die nabij haar mond de Silau opneernt on
tot de belangrijkste der kleinere rivieren behoort,
omdat zij al het water van het Tobameer afvoert.
her vertoont zich dan ook het eerst de aestuarium-vorm der monding, die bij alle volgende rivieren steeds duidelijker optreedt. Naar het Zuiden volgen dan de grootere Koealoe, de Bila on de
Panai of Baroemoen. De kleinere rivieren van
het Zuiden bevinden zich in de Lampongsche
Districten. Het zijn de Sekampoeng, de Sepoetih,
de Toelangbawang on de Mesoedji op de grens
met Palembang. Hieronder worden nader besproken de zes groote stroomgebieden : die van de
Moesi, de Batang Hari (daarop volgen Noordwaarts de kleine Toengkal on de Gangsal) de

Koeantan, de Kampar, de Siak en de Rokan.
Moesi of Rivier van Palembang. Deze rivier
heeft een lengte van 553 K.M. on een stroomgebied
van bijna het dubbele van het opperviak van
Nederland (61.200 K.M. 2) en is daarmede de
grootste rivier van Sumatra. Zij ontspringt in de
residentie Benkoelen aan den Westelijken voet
van den Boekit Tjoendoeng, ook wel Oeloe Moesi
genaamd, die 2200 M. hoog is on een weinig ten
Noorden van den meer bekenden vulkaan G.
Kaba is gelegen. Bij Moeara Lintang, waar haar
hoogte nog 196 M. bedraagt, neemt ze de A.
Lintang op. Bij Yelping Tinggi, waar de waterspiegel 97 M. hoog is, betreedt de Moesi het
tertiaire heuvelland, waarmede de bovenloop
eindigt on dus de middenloop aanvangt. Verdere
zijrivieren in den middenloop zijn o. a. de
Klingi, de Lakitan, de Bawas (voornaamste
linkerzijrivier, ontspringt op de N.lijke hellingen
van den G. Seblat on heeft een vrijwel voortdurenden 0.1ijken loop), de Roepit, de Batang
Hari Lekoh, de Lematang (zeer belangrijke rechterzijrivier, ontspringt op de bergen die het Z.0.lijk gedeelte van de Pasemah-hoogvlakte insluiten; als zijrivieren heeft ze o. a. de Endikat
on de Ma/intang, on de belangrijke Enim).
Na het opnemen van de Lematang begint de
Moesi haar benedenloop; zijrivieren: de zeer
belangrijke Ogan, die op de hellingen om het
SemsOndo-plateau ontspringt.
Op een afstand van nauwelijks 15 a 20 K.M.
Oostwaarts stroomt evenwijdig met de Ogan haar
evenknie de Komering, die een lengte heeft van
331 K.M. en een stroomgebied van 11075 K.M. 2
ZijontsabMerDuitdsamnvloeg
van de Selaboeng, de afwatering van het Ranaumeer, on de Sako, die haar water ontvangt van.
Boekit Djaboet en Ringgit; een weinig bovenstrooms van Kajoegoeng gaan Komering on
Ogan in elkander over. Een net van teroesans,
kunstmatige doorgravingen on natuurlijke waterloopen, verbindt beide rivieren, het water van
de eerste stroomt naar de tweede, zoodat zij
feitelijk niet meer als afzonderlijke rivieren zijn
to beschouwen.
Door den vereenigden arbeid van Moesi, Ogan
en Komering is de groote delta ontstaan, die zich
ongeveer 90 K.M. ver Noordwaarts uitstrekt en
een oppervlakte beslaat van 2700 K.M. 2 (beschouwt men ook het land O.waarts tot de Siloempoer on Westwaarts tot de Banjoeasin als
deelen van de delta, dan is de oppervlakte
24.000 K.M. 2 dus ongeveer 3 /4 van Nederland).
De eigenlijke Moesi splitst zich een weinig voor
haar mond in twee takken : de A. Oepang in het
Oosten en de A. Soengsang in het Westen, waarvan de laatste het meest wordt bevaren. Beide
komen, evenals de Banjoeasin, de 'Mang on
de Saleh, uit in het Noorden van Str. Banka.
De groote watermassa's, welke de Moesi van
beide kanten, maar vooral van rechts toestroomen, makers haar tot een breede, diepe on goed
bevaarbare rivier. Kleine stoomschepen kunnen
in het geheel 303 K.M. ver landwaarts invaren,
kleine prauwen en vlotten aanzienlijk verder. De
Moesi heeft daardoor met haar zijrivieren enorme
beteekenis voor het verkeer, benevens voor den
aan- en vooral den afvoer van producten in het
gewest Palembang. Verder heeft de Moesi belang
voor de vischvangst en voor de bevloeiing der
natte rijstvelden.
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Batang Hari of Djambi - rivier. Deze rivier heeftistroomt de troebele Koeantan naar het Oosten,
een lengte van ongeveer 800 K.M., haar stroom- en vloeit, eene delta vormende, met vier armen
gebied wordt geschat op ± 40.000 K.M. 2 , dd. in de Amphitrite baai.
lets minder dan de oppervlakte van Zwitserland.
Bij verschillende plannen, ontworpen om den
Zij ontspringt in de - Padangsche Bovenlanden afvoer van steenkool uit de Padangsche boveneven ten Z. van de Danau di Atas (zie aldaar); landen naar de Oostkust van Sumatra te behaar tweeling-tak de Goemanti zorgt voor de af- . vorderen, heeft men ook het oog op de Koeanwatering van dat meer; op slechts enkele hon- tan gehad. Om echter verzekerd te zijn van
derden meters van elkaar ontstaan, vereenigen . een ongestoord vervoer zou men een spoorlijn
zij zich eerst 60 K.M. verder, beide machtige ri- dienen aan te leggen van Sumatra's Westkust
vieren geworden. Eenige K.M. benedenstrooms uit tot een punt beneden Rengat, namelijk
van de samenvloeiing der B. Hari en Goemanti bij Poelau Gadjah.
ontvangt de rivier al spoedig, rechts, de wilde
De Kampar voert het water af van een gebied
Sangir. Daar, waar zij in de Batang Hari valt, met ± 31.000 K.M. 2 oppervlakte, waarvan
moet omstreeks de 14de eeuw een nederzetting_ ± 24.000 K.M. 2 in het gewest Oostkust van
van Hindoe-Javanen zijn geweest (Oudh. Versl. Sumatra zich bevindt. Zij ontstaat uit de
2de kw. 1912, bl. 50, no. 54-55); nu is deze samenvloeiing van twee bronrivieren, Kamstreek schaars bevolkt. Na de Batanghari-distric- par Kanan links en Kampar Kiri rechts. De
ten te hebben doorloopen, komt de rivier bij Kampar Kanan komt uit het Noorden van
doesoen Tandjoeng het gewest Djambi binnen, de Padangsche Bovenlanden en besproeit de
waar zij verder ook onder den naam Djambirivier
afdeeling L Kota. Aanvankelijk een woeste
bekend staat. De voornaamste zijrivieren die zij bergstroom, wordt zij al spoedig in de vlakte
hier op neemt zijn : de Tebo, en vooral de zeer van Gloegoer voor kleinere prauwen bevaarbaar,
belangrijke Tembesi, die eerst de Merangin heeft dan weder Worstelt zij tusschen rotswanden
opgenomen. Ongeveer 6 K.M. beneden de door, maar heeft bij Batoe Basoerat, tegenover
hoofdplaats, bij de doesoen Ma. Koempih Oeloe, Koto Tangah gelegen, reeds een breedte van
splitst zij zich in twee takken; de Zuidelijke, ± 150 M. VOOr zij zich, in het Gouv. Oostkust
Koempih genaamd, is slechts bij hoogen water- van Sumatra, met de Kampar Kiri vereenigt
stand geheel bevaarbaar, anders alleen van Ma. zijn haar voornaamste zijrivieren : de B. Kapoer
Koempih Ilir af tot doesoen Sipin. Nadat de en de Mahat (Mahe). De Kampar Kiri ontstaat
B. H. zich bij Ma. Koempih Ilir weder met deze uit de vereeniging van de Si Ngingi of Soengingi
Koempih heeft vereenigd, stroomt zij met ver- en de Sibajang of Soebajang, beide komende van
schillende mondingen in de Chineesche zee. De de grens met Indragiri. De landstreek aan de
Batang Hari is bij gemiddelden waterstand Kampar Kiri beneden de samenvloeiing van hare
te alien tijde tot aan de hoofdplaats Djambi twee hoofdtakken heet Goenoeng Sahilan. Het
bevaarbaar voor schepen van 10 voet diepgang. stroomgebied dezer rivier is van een geheel ander
Tot hier zijn zelfs bij laag water eb en vloed waar- type. Wel is haar benedengedeelte eveneens
neembaar, hoewel de plaats 155 K.M. van den moerassig, doch deze moerassen zijn vrij ondiep,
mond af ligt. De bevaarbaarheid is in de laatste rusten op een zand- en leembodem en gaan weljaren belangrijk verbeterd door opruiming van dra over in de heuvelachtige hoogvlakte van
vele hindernissen in de rivier. Van de mondingen Goenoeng Sahilan, het zandsteenplateau der
is alleen de Set Nioer voor zeeschepen bevaarbaar. Boven-Kampar. In verband met deze bodemKoeantan (Kwantan) of rivier van Indragiri. formatie is de streek niet vruchtbaar, behoudens
De bovenloop van deze zeer belangrijke rivier de valleien van de beide bronrivieren der Kampar
omvat het centrum der Padangsche Boven- Kiri. Daar heeft zich dan ook de geringe bevollanden. De Noordelijkste tak is de Sinamar, king grootendeels gevestigd, terwijl de rest van
die ten N. van Baroeh Goenoeng, op de Z.-lijke het landschap bijna geheel is bedekt met dicht
helling van den Boekit Poetoes (1930 M.), ontwoud, rijk aan goad timmerhout en boschprospringt (zijrivieren: de B. Soeliki, de Lampasi,
ducten. Bovendien onderscheidt de streek zich
de Agamrivier); zij verliest haar naam als ze
door rijkdom aan ertsafzettingen, vooral goud,
zich vereenigt met de Oembilin (zie aldaar),
en door de jonge steenkoolformaties. Voordie de afwatering vormt van het meer van
naamste zijrivieren: Sitangkai, Lipat, T6so en
Singkarak en die links het water van de Z.Singgawai. Niet ver beneden den mond der
lijke helling van den Marapi en den Sago Singgawai vereenigt de Kampar Kiri zich
ontvangt. Bij Moearo vereenigt de Palangki met de Kampar Kanan, die hier Batang Sako
zich met haar. Hier stroomt het water als heet, om welke reden de samenvloeiing als MoeKoeantan verder, en nu een zeer sterke ara Sako bekend is. De eigenlijke Kampar verstroom geworden, werpt zij zich in 0. lijke
volgt nu haren loop in N.O. richting, haar bed
richting op de W.-lijke flank van het langgevernauwt zich aanmerkelijk tot even voorbij de
strekte Lisong-Koeantan-Lalo kalkgebergte en hoofdplaats Pelalawan, waar zij naar het Z.O.
vindt eindelijk een doorgang, een geul, die
ombuigt, en al spoedig een zeer aanzienlijke
al dieper en dieper is ingesneden, zoodat de
breedte verkrijgt. De linker zijrivieren hebben
tegenwoordige bedding hier on daar tusook in het benedengedeelte der rivier slechts
schen tientallen meters hooge, loodrechte waneen korten loop; de meest beduidende zijn de
den loopt (bij Moeko Moek6), waar het water S. Bola)" Boko, de Alang Djag6 en de Pelalawan.
donderend op groote rotsblokken neerspringt on Boven Pelalawan worden veel belangrijker rechhoogst gevaarlijke stroomversnellingen doet ter zijrivieren opgenomen, de Si Gati en Nilo, die
ontstaan; de vroeger door het water in de kalk in het heuvelland nabij de Kwantan-districten
gevormde holen staan nu ver boven den wa- ontspringen, ten Noorden van Inoeman. Niet
ver van de monding vormt zij het riviereilandje
terspiegel (prachtige druipsteengrotten). Eindelijk wordt dan het lage land bereikt, traag
Poelau Moeda, waarachtcr de vaartuigen vaak
BEKN. ENCYCL. V. N.-I.
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bescherming zoeken tegen de „bona" (zie aldaar), de vloedgolf, die de vaart op deze rivier
zelfs voor stoomscheepjes gevaarlijk doet zijn.
Deze rivier ontstaat door de
Siakrivier.
ineenvloeiing der rivieren Tapoeng Kanan en
Tapoeng Kiri, en ontlast zich in de Brouwerstraat. Het stroomgebied beslaat een oppervlakte van 16.350 K.M. 2 Naar deze beide
Tapoengs wordt insgelijks het landschap genoemd, dat zij begrenzen.
Na hare samenvloeiing met de Tapoeng Kanan
draagt de Tapoeng Kiri den naam van Siakrivier. Deze is voor de kleinere stoomschepen
van de Paket -vaart Maatschappij van hoogstens
400 ton (netto) bevaarbaar tot de door den
transito-handel vrij belangrijke plaats Pakan
Baroe, die 300 K.M. stroomopwaarts ligt, ja
zelfs met 3 a 4 voet diepgaande stoom- en
motorbootjes tot aan de samenvloeiing der beide
Tapoengs.
De meest bekende rechterzijtakken der Siakrivier zijn de Soenga Gasip, aan wier monding
in vroeger tijden de vorsten van Gasip hun zetel
hadden gevestigd, en de Soengei Mampoera, die
zich bij de hoofdplaats Siak in de Siakrivier stort.
Belangrijkste linkerzijrivier is de Soengei
Mandau. Het water dezer rivier is donker roodbruin van kleur, en veroorzaakt na haar samenvloeiing met de Siakrivier een opvallende kleurverandering ook in dat water. Men zegt dat het
water tannine bevat. Het Siakrivierwater is
niettemin goed drinkbaar; op de hoofdplaats
Siak zijn geen putten, doch drinkt de bevolking
dat rivierwater.
doorvoerplaats
Pakan-Baroe is bekend als
voor den handel tusschen de V Kota (Padangsche Bovenlanden) met Singapore.
De Siakrivier heeft ter hoofdplaats Siak Sri
Indrapoera, een breedte van ruim 215 M., te
Pakan-Baroe ± 80 M. Zij is vrij van de bona- of
vloedgolf (zie het artikel BENA), welke men bij
de Rokan-, Panel- en Bilarivieren aantreft.
Rokan. De Rokan, die een stroomgebied van
ongeveer 16.500 K.M. 2 heeft, ontstaat uit twee
bronrivieren, de Rokan Kanan en de Rokan Kiri,
welke evenmin als de hoofdrivier zelve voor de
scheepvaart van veel beteekenis zijn. De Rokan
Kiri ontspringt als Soempoer op den G. Gadang in
de res. Sum. Westkust, stroomt door een groot
lengtedal Noordwaarts longs de hoofdplaats Loebock Sikaping en neemt beoosten Rao het water
op van eenige riviertjes. Na de doorbraak door
het gebergte beet de rivier voor het eerst
Rokan Kiri, en stroomt, honderden grillige bochten vormende, in hoofdzakelijk N.O.lijke richting vender. De Rokan Kanan, wier stroomgebied geheel binnen het gewest Oostkust van
Sumatra blijft, ontstaat uit de samenvloeiing van
de Batang Sosa en B. Loeboek en neemt vooral
van links een groot aantal zijrivieren op, waarvan de belangrijkste de Koemoe is. Van het vereenigingspunt der beide Rokanrivieren, een
weinig boven Sikapas af, wordt het terrein
steeds moerassiger. Met een steeds breeder
wordenden mond, aestuarium, mondt de Rokan
ten slotte nabij Bagan Si Api Api in straat Malaka
uit. De enorme slibmas a's, door de rivier afgevoerd, doen haar monding steeds meer verzanden
en de kust sterk aangroeien, hetgeen voor het
visscherij- en scheepvaartbedrijf van genoemde
plaats ernstige moeilijkheden goat opleveren.

Mere n. Sumatra is zeer rijk aan meren, zoowel in het bergland als in het laagland. Men onderscheidt hierbij :
le. tektonische meren, ontstaan door verzakking, waartoe het Tobameer behoort, het grootste van Sumatra, het meer van Koerintji, de
Danau di Atas en het meer van Singkarak (zie
die namen);
2e. kraternteren, waartoe behooren : het Ranau
meer (106 K.M. 2 ); de kratermeren van. den G.
Toedjoeh, Bt. Boentak, Talang en eenige andere
kleinere in Midden Sumatra; ten slotte het meer
van Manindjau (100 K.M.') (zie de namen) en
het oude kratermeer van Taloe, ten N. van den Pasaman, dat thans drooggelegd is;
3e. afdantmingsmeren, waarvan het belangrijkste het Tawar-meer is (zie Gajo-land).
KLIMAAT. De ligging van E 5° benoorden tot
± 5° bezuiden den equator doet verwachten
dat Sumatra, grenzende aan den Indischen
Oceaan, Straat van Malaka, Zuid- Chineesche zee
en Java- zee een equatoriaal zeeklimaat zal
hebben, waarbij verschil in hoogte boven zeeniveau ook verschil in klimaat te voorschijn
roept. De nabijheid van Azie in het Noorden on
de invloed van Australia in het Zuid-Oosten doet
dit klimaat echter anders zijn, meer wat betreft
wind en regen, dan wel temperatuur.
1. Temperatuur. De meest opvallende karaktertrek van het klimaat is de gelijkmatigheid van
den jaarlijkschen gang der temperatuur. De
warmste maanden zijn die met den hoogsten zonnestand, meestal tevens de maanden met den
meesten regen, maar het verschil met de koudste
maanden bedraagt, aan de kustplaatsen tenminste, niet veel meer dan 1° C. Het verschil tusschen
dag- en nachttemperatuur bedraagt daar evenwel 5 a, 6° C.
2. Wind. a. de Oostkust. De beide groote halfj aarlijksche luchtstroomingen (moessons) worden
op de plaats van hun ombuiging belemmerd door
het Barisan gebergte, waardoor zij enkel over de
Zuid Oostelijke kustvlakten van Sumatra kunnen
heenstrijken. Aileen dit gedeelte Noordwaarts
tot de hoogte van Riouw toe heeft dus een windsysteem ongeveer als Java. De Noordoostelijke
vlakten zouden door de N.O. pasaaat, die 's winters over Malaka heenkomt, kunnen bestreken
worden, mean doze wind splitst zich alvorens
Noord-Sumatra to bereiken. Het cease deal der
luehtstrooming wijkt naar het Z.O. af en waait
vender door Straat Malaka on over de eilanden,
het andere buigt naar het Westen af on treft
Noord Atjeh.
b. de Westkust. Het heete Australia zuigt ook
uit den Indischen Oceaan lucht naar zich toe,
maar de Barisanketen sluit doze zuiging af, waardoor niets dan zwakke winden met Westelijke
componenten op kunnen treden. In onzen zomer
doet zich echter aan de Westkust ten N. van Padang een afwijkend on stork sprekend verschijnsel voor. In het grootste deelvan Ned.-India waait
in onzen zomer de droge Z. O. tot Oost moesson; in
het N.W. van Sumatra komt dan echter lucht aan,
die door het minimum van Centraal Azie uit den
Indischen Oceaan is gezogen on als een vochtige
Zuid-West moesson langs de Noordspits van
Atjeh waait. Bovendien doet zich dan een tweede
merkwaardig ve,rsehijnsel voor. Daar Azie dichter
bij is dan Australia, is de zuigende working sterker, waardoor de lucht over het Barisan gebergte
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heengetrokken wordt. Vooral in de maanden Juli
en Augustus gaat dan een krachtige luchtstrooming over de hoogvlakten van het gebergte en
wanneer die gedwongen wordt door de dalen naar
de kustvlakten of te dalen, wordt ze als een echte
„fan" wind warm en droog. Een voorbeeld hiervan is de bohorok in Deli, die zoo fataal kan zijn
.voor de tabakscultuur en in 1912 43 maal voorkwam. Ook elders zijn bergwinden bekend, b.v.
de koude Singgalang- wind in de omgeving van
Fort de Kock; verder in Padang Lawas en Si
Baloengoen. Van groot belang voor den mensch
zijn de land- en zeewinden. 's Morgens tusschen
8 en 9 en 's middags tusschen 4 en 5 uur is het
windstil en dus drukkend heet op de kustplaatsen. Na 9 uur komen de zeewinden koelte brengen en vergemakkelijken het binnenloopen van
visschers- en handelsvaartuigen. Om 1 a 2 uur
zijn deze winden het sterkst. 's Nachts ontstaan
de landwinden, die in Atjeh oorzaak zijn van
beruchte, plotselinge buien, bekend als Sumatranen.
3. Regen. Sumatra is zeer regenrijk, in de
nabijheid van den equator valt de meeste
regen. Sumatra vertoont dan ook meer het type
van een equatoriaal dan van een tropisch regengebied zooals Java, d.w.z. de meeste regen valt
na den doorgang van de zon door het zenith, dus
aan den equator van September tot October en
van Maart tot April, terwijl op verderen afstand
van den evenaar de hoogste zonnestanden korter
na elkaar komen en de beide regentijden in elkaar
vloeien.
In den z.g.n. drogen tijd ^ is ook een periods van
betrekkelijk grooten regenval waar te nemen, die
incest nevenmaximum wordt genoemd. Over het
grootste deal van Sumatra valt dit in April.

De meeste regen valt in Sibolangit, in de Deli
doesoen, n.l. 6000 m.M. per jaar (Nederland 710
m.M.).
FAUNA.

De fauna van Sumatra vertoont groote

overeenkomst met die van Achter-India aan de
eene, Java en Borneo aan de andere zijde. Ook
door zijn dierenwereld wordt dus Sumatra gekenmerkt als een onderdeel van een groot Soendaisch
vaste land, dat door het rijzen der zee (vermoedelijk na den ijstijd) van de overige onderdeelen is gescheiden geraakt. Er is dus reden, om hier alleen
enkele punten van verschil met die overige deelen
op to geven. In het algemeen kan men zeggen, dat
Sumatra in fauna meer met Borneo dan met
Java overeenkomt, doch rijker is aan diervormen
dan elk der twee andere Soenda-eilanden, wat
misschien gedeeltelijk mag toegeschreven worden
aan zijn grootere verheffing boven zee, waardoor
diervormen konden blijven bestaan, die op de
overige uitstierven. Op deze wijze zou men kunnen verklaren, dat Sumatra het eenige Soendaeiland is, waar een Aziatische olifant en (met
Borneo) een tapir voorkomen, al is tot heden
slechts voor de olifanten bewezen, dat zij vroeger
ook op Java hebben geleefd.
BEVOLKING. a. Dichtheid. Het rijke en
vruchtbare Sumatra, dat, bij een dichtheid van
bevolking als Java heeft, 120 millioen inwoners
kon tellen, heeft nauwelijks 5 millioen bewoners. Per K.M. 2 wonen op Sumatra 11, op Java
270 menschen (Nederland 210). Groote stukken
zijn zoo goed als onbewoond en in het dichtstbevolkte gedeelte des lands, residentie Sumatra's
Westkust wonen niet meer dan 32 inwoners
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per K.M. 2 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dichtheid der bevolking per K.M. 2
indevrschlgwtnopu.197

Gewest.

7a Tal

asi

,

•

.

0 Ca

7,31

E-1

Sumatra's Westkust
Tapanoeli
Benkoelen
Lamp. distr. .
Palembang
Djambi . ..
Oostkust v. Sum. .
Atjeh en Onderh. .
Afd. Indragiri (res.
Riouw e. 0.) . .
Totaal

40.285 1.288.624 31.99
42.035
765.238 18.20
24.440
229.845 9.81
171.572 5.84
29.365
84.692
760.548 8.98
49.500 207.265 4.19
91.890
894.140 9.73
53.125
709.841 13.36
25.000

95.177

3.80

440.332 5.122.250 11.63

Slechts 4 plaatsen op Sumatra tellen meer dan
10.000 inwoners. De grootste hiervan is Padang,
dat ult. 1917 91.440 inwoners telde, waarvan
83.337 Inlanders, 5136 Chineezen, 1789 Europeanen, 210 Arabieren en 968 andere Vreemde Oosterlingen, daarop volgt Palembang met 60.985,
waarvan 50.703 Inlanders, 7304 Chineezen, 2420
Arabieren, 372 Europeanen en 186 andere Vreemde Oosterlingen. Verder telt (opgave 1905) Sibolga 17.611 inw., waarvan 41 Europeanen, en
Medan 14.250 inw., waarvan 954 Europeanen.
Volk e n. Van alle volken, die Sumatra bewonen, zijn de Maleiersver reweg de belangrijks on
talrijkste; men schat hun aantal op 3 millioen.
Men onderscheidt de Riausche of Djohorsche
die ook wel minder juist de Kust- Maleiers worden
genoemd, en de Minangkabausche of Binnenlandsche Maleiers. Zie RI OUIV EN ONDERHOORIGHEDEN, MALEIERS en MINANGKABAUERS. Van de kustbewoners zijn, na de
Maleiers, het belangrijkste yolk de Atjghers, wier
aantal op 550.000 wordt geschat. Talrijker dan
de Atjehers zijn de Bataks om het Toba-meer,
die echter een minder belangrijke rol in de
geschiedenis van Sumatra hebben gespeeld.
Het aantal Bataks bedraagt ongeveer 600.000,
waarvan verreweg het grootste deel in de residentie Tapanoeli woont en slechts een gering
aantal in de aan het Toba-meer grenzende deelen van het gouvernement Oostkust van Sumatra. Zie BATAKS. In het uiterste Zuiden
van Sumatra hebben de Lampongers zich tot een
zelfstandig yolk ontwikkeld. Zie LAMPONGSCHE DISTRICTEN.
Doze 4 hoofdvolken hebben elk meer of minder invloed uitgeoefend op de kleinere volken,
die nog in het binnenland van Sumatra huizen.
en meestal op een veel lageren trap van beschaving staan. Zoo oefenden de Kust-Maleiers
grooten invloed uit op de Koeboes, de Minangkabauers op de Rcdjangers en Lebongers en op
de Oeloes in Klein 11.1andailing (res. Tapanoeli),
de Bataks op de in het gouvernement Atjeh
e. 0. wonende Gaffs on Alas-ers en naar het
Zuiden op de Mandailingers. Men zie op de
verschilleride hier genoemde volksnamen,en,voor
de kleinere stammen op : KOEBOE (ORANG),
LOEBOE (ORANG), ORANG LAOET, en de
overige sa menstellingen met Orang.
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I mmigranten. Naast de eigenlijke Inlandsche
bevolking telt Sumatra bijua 12.000 Europeanen,
171.600 Chineezen, ruim 4.000 Arabieren en
17.600 andere Vreemde Oosteriingen, tezamen
dus 1 / 24 van de geheele bevolking.
Afzonderlijke vermelding onder de immigranten verdienen de Javanen. Evenals de Bandjareezen en enkele bewoners van Celebes zijn
ook Javanen naar Sumatra gekomen. Palembang bijvoorbeeld schijnt een kolonie to zijn geweest van het rijk Madjapahit; taal en gewoonten wijzen ook thans nog op dien grooten invloed
van Java. De bevolking langs de Blidah (ten
Z. W. van de stad Palembang) moet zelfs geheel
uit Javaansche afstammelingen bestaan. Ook
in beneden Djambi is duidelijk de invloed van
Java to bespeuren, terwijl ook zeer groote invloed is geoefend in de Lamp. Districten. In de
laatste jaren tracht men echter op groote schaal
m.enschen uit het dichtbevolkte Java over
te plante_i naar het zoo leege Sumatra. (Zie
KOLONISATTE).
Go dsdiens t. Sumatra telt onder zijn bewoners nog een 300.000 Heidenen, (Koeboe's,
Akit's, S6mindo's, Pasoemahs, Bataks enz.) De
eerste hoogere godsdienst, die ingang vond, was
het Ilindoeisme, waarvan overblijfselen duidelijk
zijn waar to nemen, zoowel in de godsdienstige
voorstellingen on de sagen, als in de talrijke
overblijfselen van bouwwerken en beelden of beschreven steenen, die men o. rn. vindt in Padang
Lawas, bij Moeara Djambi aan de Batang Hari,
bij Moeara Takoes aan de Kampar, in het W.
van Palembang. in Bila, op Samosir, in de Pad.
Bovenlanden, Atjeh enz. Vermoedelijk hebben
de Hindoes, die niet alleen hun godsdienst, maar
ook beschaving in den vorm van voorwerpen,
gewassen, schrift en letterkunde brachten, zich
het eerst op Noord Sumatra gevestigd en zich
van daar over geheel Indio uitgebreid. Dr. Brandes maakte echter uit, dat het beeld van Awalokitecwara, door Neumann in Padang Lawas gevonden, een oud-Javaansche inscriptie droeg,
waaruit af to leiden valt, dat althans een deel
van den Hindoe-invloed via Java naar de Bataklanden zou zijn gekomen, waarvoor ook pleiten
de opschriften in het Maleisch op de 4 zuiltjes,
welke aangetroffen zijn nabij de Sorik Merapi in
Mandailing. Zeker is echter, dat het Hindoeisme
op Sumatra niet zoo ver ingang vend als op Java.
Des to ontvankelijker bleek de bevolking echter
voor het Mohammedanisme. Van alle eilanden
in Ned. IndiO is Sumatra het eiland waar de Islam het diepst wortel geschoten heeft. Hij is hier
het oudst en de Maleiers hebben van alle volken
het meest bijgedragen tot zijne verspreiding.
De 'oedehuizen worden hier drukker bezoch., de
godsdienstige voorschriften getrouwer nagekomen, de djakat en pitrah (godsdienstige heffingen) plichtmatiger opgebracht, de vastenplicht
meter nagekomen en uit tal van andere omstandigheden is te bespeuren, dat men hier in eon
land verkeert, waar het Mohammedanisme bloeit.
Opmerkelijk groot is het aantal moskeeen, waarond•r vermaard zijn die van Palembang, Medan,
Tandj oengPoera en de door ens gebouwde teKoeta
Radja, welke de Inlanders echter eerst weigerden to betreden. Vooral op Sumatra's Westkust
zijn ze talrijk ; elke nagari heeft daar zijn eigen
masdj id. Naar verhouding der bevolkingssterkte
levert Sumatra het grootste aantal hadji's van

zelfs uit de meest afgelegen streken
geheel
en onder de minst ontwikkelde Mohammedanen
als bijv. in Gajo Locos, doen velen den langen en
kostbaren tocht naar Mekka.
Best -nu r. Zelfbesturend gebied zijn thans : de
geheele Oostkust, behalve Laboean Batoe en het
eiland Bengkalis; Atjeh en Onderh. behalve Groot
Atjeh en Singkel; voorts de afdeeling Indragiri der res. Riouw en 0. In deze gebieden waren
respectievelijk 32, 109 en 7 bestuurders, die de
korte verklaring hadden geteekend. De laatste
jaren zijn in de inlandsche zelfbesturen „landschapskassen" ingesteld, in 1914 ter Oostkust 13
met een totaal budget van 4.400.000 gulden, in
Atj eh 18 on Indragiri 2, met totale budgets respectievelijk van 1.046.000 gulden en 114.000 gulden.
Voor het Europeesch bestuur en toezicht is
Sumatra in acht gewesten verdeeld, terwijl het
landschap Indragiri een afdeeling van de residehtie Riouw en Onderh. vomit. Atjeh en Onderh. en
de Oostkust van Sumatra zijn gouvernementen;
de overige gewesten: Sumatra's Westkust, Palembang, Djambi, Tapanoeli, Benkoelen en
Lampongsche districten, zijn residenties.
ECONOMISCHE TOESTAND• Eerst toen door de
algeheele exploitatie van Java op het eind der
19e eeuw het Europeesche kapitaal en de Europeesehe arbeidskracht zich op Sumatra richtten,
begon de snelle ontwikkeling van dit eiland, die
haar maximum bereikte in de 20e eeuw. Die ontwikkeling spiegelt zich af in onderstaande cijfers
van in- en uitvoer van geheel Sumatra, uitgedrukt
in guldens:
jaar
1825
1850
1880
1900
1913

invoer
687.000
5.668.000
19.338 000
38.376 000
75.675 000

uitvoer
967.000
5.195.000
18.075.000
40.402.000

161.141.000

Deze enorme vooruitgang is tot stand gekomen
door: A. verbetering van de bedrijven der landsbevolking, B. invoering van geheel nieuwe bestaansmiddelen, C. verbetering van het verkeer.
De inlandsche bevolking houdt zich voornamelijk bezig met het inzamelen van boschproducten, jacht en visscherij, veeteelt en landbouw.
1. Boschproducten. Sumatra bevat millioenen
H.A. boschgrond, is als het ware een groot oerwoud met enkele ontgonnen plekken, die echter
totaal nauwelijks 3 % van den bodem beslaan.
De voornaamste boschproducten zijn, behalve
tal van uitstekende houtsoorten. (o.a. ebben-, sandel-, wortel- en ijzerhout) : rotan, getah-soorten,
benzoe, damar, copal. Voor de houtexploitatie
door Chineezen zie PANGLONG.
Sedert 1903 bemoeit het Gouvernement zich
met de exploitatie der bosschen; o.a. zijn aangesteld een inspecteur en 4 houtvesters, terwijl
verschillende boschreserves worden gemaakt.
2. Jacht en visscherij. Sumatra bergt in. zijn
bosschen veel groot-wild : olifanten, herten,
bantengs en antilopen, verschillende soorten van
apen en panters. Men maakt op deze, evenals
op de krokodillen en schildpadden, wel veelvuldig jacht, maar een eigenlijk bedrijf vomit
dit tech niet. Wel is dit het geval met de visscherij. Het beiangrijkst is deze tak van be-
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staan in de afdeeling BOngkalis, waar Bagan Si
Api-Api (zie aldaar) zich ontwikkelde tot de
grootste visschersplaats van geheel Ned. Indic.
3. Veeteelt. Sumatra bevat vrij uitgestrekte
steppen, die, evenals de oude ladang-velden, uitstekend geschikt zijn voor veeteelt. Het meest
ontwikkeld is de veeteelt bij de Minangkabauers,
de Gajo's en de Bataks, terwijl ook de Rawasdistricten van Palembang in dit opzicht belangrijk zijn. De Gajo's leggen zich voornamelijk
toe op de teelt van karbouwen. Van het meeste
belting is echter de veeteelt op de Batakhoogvlakte, speciaal de paardenteelt en de varkensfokkerij.
4. Landbouw. Daar het hoofdvoedsel der bevolking uit rijst bestaat, spreekt het van zelf,
dat rijst het eerste landbouwproduct is.
Bij8tverbouw. Over het algemeen leent zich
Sumatra's bodem minder voor den aanleg van
sawahs dan die van Java. Hoewel, nog geen
menschenleven geleden, Sumatra desniettegenstaande in zijn rijstbehoefte kon voorzien, is
dit, door de enorme uitbreiding der Europ.
ondernemingen speciaal op Sumatra's Oostkust,
sedert jaren niet meer het geval. In 1913 moest
zelfs 150 millioen K.G. rijst worden ingevoerd.
In de meeste streken kan door het verschaffen van zaadpadi, den aanleg van irrigatiewerken, het geven van voorlichting en onderwijs op landbouwgebied, nog zeer veel in den
landbouW verbeterd worden. Van Gouvernementswege worden daartoe dan ook maatregelen
genomen. Hoog ontwikkeld is echter de rijstverbouw o.m. in Koerintji, aan de Boven-Kwantan en vooral in de residentie Sumatra'.s Westkust. De streken nabij Padang Pandjang, Fort
de Kock en Solok bevatten zulke uitstekend ingerichte sawahs, dat daaraan ook door onze landbouwkundigen maar weinig verbeterd kon worden.
Naast den verbouw van rijst, als hoofdgewas,
verdient nog vermelding de Klapperteelt. Door
het veelvuldig gebruik van de verschillende deelen van de plant in het inlandsche huishouden
werden steeds vrij veel klappers aangeplant,
doch eerst de reusachtige vraag naar copra voor
de olio- on margarine-fabrieken heeft de teelt
een omvang van groote beteekenis gegeven.
Ter Westkust nabij Pariaman, PajOkoemboeh en

op Nias, ter Oostkust in Asahan, Serdang, Panai
en Bila heeft de cultuur zulk een omvang verkregen, dat Kier ware klapperdistricten zijn ontstaan; in Bathe Bara vindt men tusschen Yelping
Tinggi en Laboehan Roekoe over een afstand van
ongeveer 14 K.M. bijna onafgebroken Mappertuinen. Toch is de klapperteelt-nog pas in de eerste stadia van haar ontwikkeling; de Westkust
van Atjeh en Pidie kennen haar eerst kort, in
Benkoelen, Palembang, de Lampongsche Distrieten en Indragiri is ze nog in opkornst. De grootste
aanplantingen zijn Europeesche ondernemingen,
men vindt ze in bijna alle gewesten, maar niet
minder dan 37 stuks met een opperviakte van
72.000 bahoe ter Oostkust van Sumatra alleen.
De meeste zijn in Engelsche handen. Ook de
volkscultuur draagt een zeer aanzienlijk deel
bij in de totale productie.
mbir en L'9/fie, zie op
Voor Pepereultuur,
(lie namen.
Katoen wordt sedert lang door de bevolking
replant voor de inlandsche nijverheid. De
mee ste katoen levert Palembang, vooral de om-
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geving van Moeara Enim. In 1913 bedroeg de uitvoer 8 millioen K.G.
Tabak voor eigen gebruik en voor d8 Inlandsche markt wordt bijna overal geplant. Van de
meeste beteekenis zijn de omstreken van Pajo
Koemboeh, die vooral sigarettentabak leveren;
Tanah Datar, het GajO land en de omgeving van
Ranau, die zware, geurige tabak levert. Rodjang
in Benkoelen en Pidie in Atjeh schijnen in opkomst.
Rubber behoorde reeds geruimen tijd tot de
producten, die in de bosschen werden verzameld.
Toen de prijs van dit artikel stork steeg en tal van
Europeesche ondernemingen met den aanplant begonnen, werd aan dit product bijzondere aandacht
geschonken. Het verzamelen, van rubber word
een rage, eon koorts, die de Inlanders beving,
waardoor ze vele andere bedrijven in den steek lieten en het economisch leven op menige plaats geheel word ontwricht. Onder leiding van bestuursambtenaren on van landbouw-adviseurs ging men
vaak tot aanplant van het zoo gewilde product
over, vooral in Palembang on Djambi, waar ult.
1913 door de bevolking respectievelijk 2 en 3 millioen boompjes waren aangeplant.
Nieuwe bestaansmiddelen. Doze
zijnvoornamelijk in het leven geroepen door de belangstelling van het Europeesche kapitaal in Sumatra als landbouw- en mijnbouwland on de mogelijkheid tot vestiging van een groot-bedrijf. De
agrarische kwestie on het arbeidersvraagstuk waren daarbij de moeilijkste problemen, welke om
oplossing vroegen. De nieuwe middelen van bestaan brachten een zeer groot aantal arbeiders en
arbeidsters naar Sumatra, (in 1913 waren er
totaal 127.700 geregistreerde contract-koelies),
openden den Inlanders de mogelijkheid om
als arbeiders in hun bestaan to voorzien, ' en
waren ten slotte ook voordeelig voor diegenen onder de Inlanders, die zich niet op een.
Europeesche onderneming wenschten to verbinden. Zij toch vonden voor hun eigen producten
een grooter en rijker afzetgebied dan ooit to voren. De nieuwe bestaansmiddelen kwamen tot
stand in landbouw, mijnbouw en industrie. Wat
den landbouw betreft, komen vooral in aanmerking : tabak (0. kust v. Sumatra), koffie
(Sumatra's Westkust), rubber (vooral 0. kust)
on thee (hoofdzakelijk ter 0. kust).
Een overzicht van den totalen uitvoer der belangrijkste landbouw- on boschproducten ,zoowel
van de Inlandsche bevolking als de Europeesche
ondernem.ingen (waarde uitgedrukt in guldens),
geeft onderstaande Label, waarin tevens de cijfers
van vroegere jaren zijn opgenomen, om duidelijk
den grooten vooruitgang to doen uitkomen.
Uitvoer
producten.
. .
Tabak
Caoutchouc
Getah .
Copra .
Peper .
Pinang
Benzoe
Looistoffe. n
Katoen .
Gambir .

1880.

.
.

1900.

1913.

6.212.000 13.235.00070.745.000
369.000 13.930.000
129.000
1.016.000 4.648.000 2.521.000
1.162.000 6.861.000
176.000 2.388.000 3.935.000
14.000 2.168.000 2.775.000
1.371.000 1.717.000 2.700.000
93.000 1.621.000
26.000 1.121.000 1 1.392.000
26.000 1.380.000
17.000
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Ult. 1914 waren er op Sumatra 951 erfpachtsperceelen en landbouwconcessies met een totale
oppervlakte van 2.316.380 bouws.
Wat den mijnbouw betreft, zie men voor
goud op dat artikel en LPBON(4, voor 8teenkool:
SAWA1I LOENTO en KOLEN, voor petroleum
op dat artikel.
Productie van den mijnbouw op Sumatra.

1908

goud .

. .
steenkool .
petroleum .

3.400
314.065
694.899

1913

1

1917

2.7571
2.940 K.G.
411.672 1 508.226
ton
562.188 622.682 j ton

Zie voorts MIJNBOUW; MIJNONTGINNING.
Nijverheid. De Inlandsche nijverheid bepaalde
zich tot voor kort tot eenige huisindustrie en klein
bedrijf. De huisindustrie hield en houdt zich nog
bezig met weven, welke kunst vooral door de
Minangkabausche vrouwen uitstekend wordt verstaan; verder met kantwerken en mattenvlechten, koper-, ivoor-, hoorn- en bamboe-bewerking,
terwijlvooral deAtjehers meesters zijn in de gouden zilversmeedkunst en wapenindustrie,deBataks,
Minangkabauers en Atjehers kunstzinnige bouwmeesters en houtbewerkers zijn. Enkele bedrijven ontwikkelden zich zoodanig, dat een
vrij belangrijke uitvoer plaats vend naar andere gewesten, o.a. de tabak- en sigarettenfabricage in Paj 6 Koemboeh, de gambirbereiding,
de potten-, steen- en pannenbakkerijen. Onder
invloed van de Europeesche nijverheid begint
zich bier en daar ook groot-industrie to ontwikkelen, bij gebrek aan kapitaal meest op cooperatieven grondslag. Dit verschijnsel openbaart zich
bijzonder in de oliefabricage: Koeta Radja en de
Westkust hebben elk reeds cen cooperatieve inlandsche klapperolie-fabriek. Dezelfde invloed
van de Europeesche nijverheid veroorzaakte
echter door invoer op groote schaal van manufacturen een aanzienlijken achteruitgang van de
weefindustrie der Inlandsche bevolking. Steeds
meer overstroomen de goedkoope massa-artikelen van de Europeesche en Japansche nijverheid
de Inlandsche markt en bereiken ook de meest geisoleerde gedeelten van het eiland, waardoor de
eigen huisindustrie steeds meer in het gedrang
komt. De snel opkomende mijnbouw van de
laatste jaren, vooral de petroleum, heeft echter
een belangrijke groot-industrie in het leven geroepen, terwijl men zich steeds meer gaat bezig houden met de verwerking van ruwe grondstoffen.
C. V e r k e e r. I. Over zee. Voor de ontwikkeling van de scheepvaart op Sumatra is het jaar
1850 een keerpunt geweest. Door de scheepvaartwet van dat jaar kwam de gelijkstelling van alle
vlaggen tot stand, werden Natal en Priaman
als nieuwe havens geopend, terwijl in 1852 eon
contract gesloten werd. voor een stoomvaartverbinding van Batavia over Benkoelen naar Padang on terug. Dit contract is van groote beteekenis geworden, want uit de contracteerende
maatschappij is ten slotte de zoo belangrijke Kon.
Paketvaart Mij gegroeid. Als tweede belangrijk
feit in de ontwikkelingsgeschiedenis van de
scheepvaart op Sumatra moet de opening van
het Suezkanaal in 1869 genoernd. worden. Hier-

door kwam. Sumatra dichter dan Java bij het
moederlandte liggen, ging het wereldverkeer naar
Achter-Indie, China en Japan langs dit eiland.
Vrij laat zijn eerst de groote voordeelen van deze
gunstige ligging ingezien. Eerst teen de ontwikkeling van land- en mijnbouw een gesehikte afvoerplaats voor den uitvoer eischten, en Coen
daarbij de drang kwam voor den invoer van tat
van noodzakelijke levensmiddelen en industrieproducten, verkreeg Sumatra enkele moderne
havens. Het eerst in 1887 de Emmahaven. (zie
aldaar), voltooid in 1892, als afvoerplaats van de
Oembilin-steenkolen, weldra ook, door de spoorwegverbinding met het achterland, de in- en uitvoerhaven van de rijke Padangsche, Boven- en
Benedenlanden. Een drijvende kolentransportour bespoedigt het bunkeren van schepen, twee
electrisch gedreven kolenlaadkranen, die ieder
per uur 100 ton kunnen aanvoeren en vele andere
moderne inrichtingen maken Emmahaven ongetwijfeld tot een der beste havens van OostAzie.
Vier jaren na Emmahaven, dus in 1896, werd
Sabang op Poeloe We als kolenstation geopend.
Sabang heeft boven Emmahaven voor, dat het
een groote, diepe en volkomen veilige ligplaats
biedt. (Zie SABANG). Daartegenover staat
echter het nadeel, dat Sabang tot nog toe
geen direct handelsachterland heeft, zijn beteekenis blijft daardoor beperkt. Wel is de
beteekenis als overscheephaven reeds vrij belangrijk, maar eerst wanneer het achterland
Atjeh een veel im- on exporteerend land is
geworden kan de beteekenis aanzienlijk stijgen.
Ongetwijfeld zou de diroete spoorwegverbinding
van Koeta Radj a met Deli zeer ten goede komen
aan Sabang, wanneer niet het Gouvernement
can Sumatra's Oostkust eon eigen Oceaanhaven
gaf. Na een langdurigen pennen- en woordenstrijd
is thans beslist dat doze niet aan de Aroe-baai zal
komen, waar reeds werken in uitvoering waren,
maar dat Belawan de Oceaanhaven wordt. De
werkzaamheden daarvoor zijn in vollen gang;
reeds thans is doze kleine haven, waar nog geen
zeeschepen kunnen binnenkomen, de eerste haven
wat betreft het aantal schepen en heeft het belangrijkste tolkantoor van Sumatra. In 1914
werden bier aan in- on uitvoerrechten on accijnzen bijna 2 1 / 2 millioen gulden ontvangen. Behalve deze groote havens bezit Sumatra nog een
aanzienlijk aantal havens van meer locale beteekenis, waarvan de voornaamste zijn : Palembang, Telokbetong, Oelee Lheue, Benkoelen,
Pangkalan Brandan, Bagan Si Api Api en Djambi.
II. Te land. Voor de ontsluiting en de economische ontwikkeling van Sumatra is het verkeer
to land zeker even belangrijk als het verkeer over
zee. Een groote rol daarbij spelen de rivieren, die
meest uitnemende waterwegen zijn. Door de
geringe kustontwikkeling (op elke 100 K. M. 2
landgemioK.lkust)vrmenzij
over het algemeen de toegangswegen tot het hart
des lands, maar hun beteekenis wordt verkleind
door het ontbreken van binnenlandsche verbindingen tussehon de rivieren onderling en door
de banken voor de mondingen. In de uitgestrekte
oerwouden zijn de rivieren vrijwel de eenige verkeerswegen; aanleg van goede, verharde -wegen
en invoer van onze moderne verkeersmieldelenzijn
hier uiteraard van het grootste belang voor de
ontwikkeling van het economische leven. Sedert
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het begin der twintigste eeuw heeft het Gouvernement met krachtige hand den aanleg en de verbetering van het wegennet aangevat, zoodat thans
Sumatra 3000 K.M. weg heeft, d.i. verhoudingsgewijze nog slechts 1130 van Java. Sumatra is geopend voor het groote toerisme per auto; wat
enkele jaren geleden nog groote moeilijkheden
medebracht : een tocht dwars door Sumatra is
thans mogelijk voor elken vacantie-reiziger —
men rijdt n.l. zonder overhaasting in 5 dagen per
auto van Padang naar Medan.
Tot de belangrijkste groote wegen moeten gerekend worden:
1. de weg Kra— Moeara Doea, lengte 110
K.M., tot ontsluiting van de bevolkingscentra
rondom het Ranau-meer;
2. de Lorokweg van Palembang naar Talang
Anak Ajer, lengte 24 K.M. ;
3. de Midden-Sumatraweg van Sidjoendjoeng
door de Batang Hari Districten naar Poelau
Poendjoeng, lengte 91 K.M. ;
4. de weg Moeara Boengo—Moeara Tao,
lengte 44 K.M., ter verbinding van Boven-Dj ambi met de Batang Hari districten;
5. de weg Loeboek Bangkoeng—Pakan Baroe,
lengte 163 K.M., ter verbinding van de Pad.
Bovenlanden met de Siakrivier;
6. de weg Sibolga—Taroetoeng, lengte 67
K.M., ter verbinding van de Toba hoogvlakte
met Zuid-Tapanoeli;
7. de weg Naroemonda — Ming Tinggi, lengte
140 K.M., ter verbinding van de Toba hoogvlakte
en Sibolga met het cultuurgebied van de Oostkust.
8. de Alasweg van Kaban Djahe naar Koeta
Tjane, :engte 137 K.M., ter verbinding der Alaslanden met de Karo hoogvlak te en de Oostkust;
9. de Gaj3weg van Bireuen naar Takengon,
lengte 76 K.M., ter verbinding van de Gaj olan.den met de Noordkust.
Spoorwegen. De oudste spoorweg op Sumatra,
is de Atjehtramlijn, waarvan het gedeelte OeleeLheue —Koeta Radja in 1876 tot stand kwam.
De technische moeilijkheden van het gedeelte Seulimeum—Sigli maakten, dat men eerst
van laatstgenoemde plaats verder langs de
Noordkust Oostwaarts boiiwde om in 1908 de
aansluiting tot stand to brengen. Sedert is de
doortrekking regelmatig voortgezet, zoodat in
1912 Koeala Simpang aan de grens met de Oostkust werd bereikt. In overleg met de Deli-spoor ;
weg-Mijrdbslotn,aemgdortrokken zou worden tot Besitang, waarheen ook
het Deli-spoorwegnet zou leiden. Doze verbinding
is thans tot stand gekomen.
De tweede spoorweg, eveneens een Gouvernementslijn, werd aangelegd in 1887 voor het vervoer der Oembilinsteenkolen, en kwam in 1892
gereed wat betreft het baanvak Emmahaven— Padang— Padang Pandjang—Solok—Aloeara Kalaban. Eerst twee jaar later kwam de 828 M. lange
tunnel gereed, noodig voor het gedeelte Ma. Kalaban— Sawah Loen.t6.
De derde spoorweg is een particuliere lijn, geexploiteerd door de Deli spoorweg Mij. Zie voorts
SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Grootsche plannen bestaan voor den aanleg
van een reusachtige lijn van Noord naar Zuid
dwars door Sumatra met verschillende zijlijnen
naar de kusten in het 0. en W. Reeds is (Wet van
30 December 1911, Stb. 1912 no. 121) een
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begin gemaakt. De bedoeling is, het Zuid-Sumatra-net bij Lahat to doen aansluiten aan den aan
te leggen Midden-Sumatra-spoorweg door verbinding met Taloek aan de boven-Koeantan, waar
aansluiting dient verkregen te worden a. naar Sawah Loento, b. langs de boven Kampar Kiri naar
Pakan Baroe aan de Siak-rivier. Van laatstgenoemde plaats dient ten slotte een lijn gelegd to
worden naar Tandjoeng Balai, voor aansluiting
aan het spoorwegnet van Noord-Sumatra, waar-door dan de verbinding N.-Z. tot stand moot komen. Wanneer dit grootsche spoorwegplan tot
stand mocht komen, zou ongetwijfeld een zeer belangrijke stap zijn gedaan ter bevordering van de
eenheid en den bloei van dit groote en rijke
eiland, dat een tweede en welvarender Java kan
worden.
GESCHIEDENIS. Men zie hiervoor de artikelen
dozer Encyclopaedie over de verschillende gewesten enz. van Sumatra, wat betreft de Hindoekolonisatie : G o d s d i e n s t (in dit artikel),
on voor het algemeene overzicht het artikel in
de groote Encyclopaedie van Ned. Indio. (D(3
verwijzing naar SUMATRA,in het art. MINANGKABAU pag. 321 van doze beknopte Encyclopaedie, moot vervallen).
SUMATRA'S OOSTKUST. Zie OOSTKUST
VAN SUMATRA.
SUMATRA'S WESTKUST. L an d b es c h r ijv i n g. De residentie Sumatra's Westkust
omvat het middengedeelte der Westkust van
Sumatra, bestaande uit een aanmerkelijk deal
der binnenlanden, bekend als „de Padangsche
bovenlanden" vervolgens de kustvlakte van
Oedjoeng Biang op 0° 15' NB. tot aan het
riviertje Mandjoet5 op 2° 25' ZB. en bovendien
de eilandengroepen : Mentawei- on Batoe-eilanden. Oppervlakte 40.285 K.M 2 .; aantal inwoners
1.288.624, dichtheid van bevolking 31.99 per
K.M 2 .; dit is het hoogste cijfer van geheel Sumatra. Het gewest wordt begrensd door de residentie Tapanoeli, het gouvernement Oostkust
van Sumatra, de afdeeling Indragiri der residentie Riouw en 0. on de residenties Djambi
en Benkoelen. Ten W. wordt het bespoeld
door den Indischen Oceaan. De hoofdplaats
Padang, gelegen aan de monding der Arau
of Padang-rivier (zie aldaar), was de zetel
van den gewestelijken bestuurder, voor 1862
een hoofdofficier, daarna tot 1915 een civiel
gouverneur; in 1915 (Ind. Stb. no 492) is het
gewest een residentie geworden.
De hoogste punten van het landschap zijn de
toppen der jongste vulkaankegels; zij liggen
gedeeltelijk in den Barisan, n.l. Marapi (2891 M),
Talang (2597 M), Pasaman (2912 M), Patah
Sambilan (2591 M), of wat terzijde er van:
Singgalang-Tandikat (2877 M), Sago (2240 M),
Piek van Indrapoera of G. Koerintji (3806 M);
de laatste is tevens de hoogste vulkaan van Sumatra. De wat oudere, thans geheel uitgewerkte
en bijna niet meer als zoodanig to herkennen
vulkanen, die o. a. de Barisan-reeks tusschen
Talang en Marapi vormen, blijven alle beneden
2000 M. en zijn meest niet onaanzienlijk lager.
Ofschoon nu en dan nog erupties plaats hebben uit enkele der vulkanen (vooral Marapi en
Pick van Indrapoera, minder van Pasaman,
Talang en Tandikat) zijn doze toch van weinig
beteekenis; de vulkanische working is hier duidelijk can het uitsterven. Ook aardbevingen
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worden van tijd tot tijd waargenomen, doch
evenmin van hevigen aard.
Het stamland Minangkabau, het centrum. der
Pad. bovenlanden, is om zoo te zeggen geheel
bewoond en bebouwd; alleen op de steile berghellingen komen nog uitgestrekte bossehen voor,
waardoor die bergen waterreservoirs van groote
beteekenis' zijn. In de rantau aan de Westkust
heerscht een gelijke toestand, aan de Oostzijde
echter, vooral in het stroomgebied der bovenloopen van de Rokan, de Kampar en de Batang
Hari, is het bosch gewoonlijk overheerschend en
kan men dagen achterecn loopen door oerwouden, waar, buiten het voetpad of het paardenpad,
slechts zoekers van boschproducten doordringen.
Ook komen er uitgestrekte oerwouden voor, die
om zoo te zeggen niet bezocht worden en waar
geen voetpaden voorkomen.
Het klimaat der bovenlanden is over het algemeen aangenamer en gezonder dan dat der benedenlanden, ofschoOn met enkele uitzonderingen (genoemd worden Indrapoera en de eilanden,
inzonderheid de Mentawei-eil.) niet van bepaald
ongezonde streken gesproken kan worden.
Bev o l k i n g. Zie MINANGKABAUERS.
Geschiedeni s: Zie PADANGSCHE BOVENLANDEN, in de groote Encyclopaedic van
Ned. Indio.
Het stamland, het eigenlijke Minangkabau,
bestaat nit 3 voorname landstreken, die de
TigO Loehak worden genoemd : Tanah Datar,
Agam en Limo poeloeh (zie LOEHAK). Het
yolk maakt een scherpe scheiding tusschen dit
hooge binnenland (Mal. darat, Minangk. dare) en de lage landen, de rantau, waartoe tegenwoordig moeten gerekend worden do lagere
landen, die aan de drie loehak's grenzen niet,
alleen de benedenlanden aan de Westkust on de
lage landen aan de Oostzijde, maar ook het Loeboek Sikapingsche in het N., on in het Z. de
bovenloop van de Batang Hari en haar zijtakken.
B e s t u u r. Het oude Minangkabausche rijk
was opgebouwd uit nagari's (zie NAGARI), die
eene belangrijke mate van zelfbestuur hadden.
De nagari is gebleven in het genot van een zekeren graad van zelfstandigheid. De nagari is de
territorials, staatkundige on gocIsdienstige eenheid in Minangkabau. Bij Ind. St. 1914 no. 774
is de Nagari ordonnantie voor Sum. Westkust
vastgesteld; doze ordonnantie is vervangen door
die in Ind. Stb. 1918 no. 677. Die regeling is vooral van greet belang in verband met de talrijke,
in alle streken van het land verrijzende crediet
instellingen (zie VOLKSCRE DIETWEZEN).
In Ind. Stb. 1913 no. 321 (gewijzigd en aangevuld bij Ind. St. 1913 no. 569 en 1914 no. 303) is
de nieuwe organisatie voor het gewest Sum.
Westkust opgenomen. Hicronder volgt de nieuwe
indeeling van het gewest ; elke onderafdeeling is
bij afzonderlijk artikel behandeld. Het gewest is
verdeeld in 8 afdeelingen :
I. de afdeeling Padang, verdeeld in drie onderafdeelingen : a. Padang, b. Mentawei-eilanden,
c. Batoe-eilanden.
II. de afdeeling Painan, verdeeld in 2 onderafdeelingen: a. Painan, b. Balai Salasa.
III.
de afdeeling Batipoeh en Pariaman, verdeeld in 2 onderafdeelingen: a. Padang Pandjang; b. Pariaman.
IV. de afdeeling Agam, verdeeld in 2 onder-

afdeelingen: a. Oud Agam Kock; b. Manindjau.
V. de afdeeling Loeboek Sikaping, verdeeld
in 3 onderafdeelingen: a. Loeboek Sikaping,
b. Ophir; c. Ajar Bangis.
VI. de afdeeling L K6tO, verdeeld in 4 onderafdeelingen: a. PajO Koemboeh; b. Soeliki, c.
Bangkinang; d. Pangkalan Kdtd Baroe.
de afdeeling Tanah Datar, verdeeld in 4
VII.
onderafdeelingen: a. Sawah Loentd, b. Fort
van der Capellen; c. Sidjoendjoeng; d. Batang
Hari;
de afdeeling Solok, verdeeld in 3 onderVIII.
afdeelingen: a. Solok; b. Alahan Pandjang; c.
Moeard Laboeh.
Middelen van bestaan.
Het voornaamste middel van bestaan is de
rijstbouw, welke op hoogen trap van ontwikkeling
is gekomen en vrij intensief wordt beoefend,
waardoor het gewest voor menig deel van Java
in belangrijkheid niet onderdoet. Zonder onze
hulp geschiedde de aanleg van sawalis zoo yennuftig on word van de terreinsgesteldheid op
zulke juiste wijze gebruik gemaakt, dat deskundigen slechts weinig verbeteringen konden aanbrengen. Niet alleen kan aan de behoeften van de
landsbevolking worden voldaan, maar er blijft
nog rijst over voor export: antlers een uitzondering op Sumatra. De belangrijkste cultuur, die
het meest bijdraagt tot den handelsomzet, is die
van de koffie, welke in 1908 els dwangcultuur
is opgeheven. In 1914 was de totale export ±
3.381.000 K.G. Men moet hierbij in aanmerking
nemen, dat een belangrijk deal van het sterk
vooruitgaande koffieland Tapanoeli exporteert
over de havens van de Westkust. Vooral de
laatste jaren is de klapper-cultuur steeds meer
van beteekenis geworden en de residentie vormt
thans een der belangrijkste productiegebieden
van copra in Ned. Indio. In 1905 warden nitgevoerd 10.820 ton ter waarde van f 1.632.000,
in 1914 17.207 ton ter waarde van f 4 400.000.
Door de bevolking is reeds eon cooperatieve
oliefabriek opgericht. De tabaksverbouw is vrij
omvangrijk, vooral nabij PajO Koemboeh, maar
er wordt zoo weinig zorg aan besteed, dat de
kwaliteit veal to wenschen overlaat on het product niet geschikt is voor de Europeesche markt.
In 1914 bedroeg de totale uitvoer 1.560.000 K.G.,
waarvan ongeveer de helft naar de Straits ging.
Vermelding verdienen verder de productie van
gambir (het gewest is het derde gambirland van
Sumatra), grondnoten, kaneel, muskaatnoten en
foelie. Op bescheiden schaal wordt in de hooger
gelegen streken nog kina gecultiveerd, waarvan
de uitvoer in 1914 ongeveer 86.000 K.G. beliep.
Deskundigen zijn van meaning, dat Sumatra's
Westkust voor den Europeeschen landbouw groote
beteekenis kan verkrijgen als theeland.
De boschproducten zijn voor de bevolking niet
van overwegend belang, hoewel vrij veal rotan,
gom, benzoij en damar uitgevoerd kunnen worden. Op industrieel gebied valt melding to maken
van de cementfabriek van Indaroeng (zie aldaar).
Veeteelt wordt allerwege gedreven; vooral de
karbouwenstapel is zeer groot. Het Gouvernement heeft door de invoering van Sandelhoutdekhengsten het bestaande paardenras aanmerkelijk verbeterd.
Delf s t of f e n. De voornaamste delfstof
der residentie is steenkool (zie bij KOLEN on
SAWAH LOENTo), waarbij in den 1 ,tatsten tijd
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nog zilver is gekomen in de afdeeling Painan (Sa
lida mijn) en in de onderafdeeling Soeliki (Mangani). Door Verbeek worden nog opgegeven goud-,
kwik-, ijzer-, koper- en loodertsen. Een zeker
aantal rivieren bevat stroomgoud, b.v. de Palangki en Batang Hari; in vroeger tijd leverde
Soengai Pagoe vrij veel stofgoud op (zie MOEARO LABOEH) en omstreeks het midden der
I8e eeuw telde men daar niet minder dan
1300 tambangs (inlandsche ontginningen). Tinerts komt voor in de onderafdeeling Bangkinang,
en worth in kleine hoeveelheden door de bevolking gewonnen en aan het Gouvernement
verkocht (zie TIN).
V e r k e e r. De residentie Sumatra's Westkust
behoort tot die gedeelten van de Buitenbezittingen, die het best voorzien zijn van goede verkeerswegen : eon uitgebreid net van groote, verharde wegen en 245 K.M. spoorwegen; 1915
werd over de groote wegen een Gouvernements
autodienst geopend en wel van Fort de Kook
over Loeboek Sikaping naar Sibolga, on van
Fort van der Capellen on Solok naar MoearO
Laboeh. Zetel van dozen dienst is Fort de Kock.
(Zie voor spoorwegen het artikel SPOOR- EN
TRAMWEGEN).
SUNDERMANN (DR. HEINRICH). Zendeling,
leeraar in dienst der Rheinische Mission, verdienstelijk beoefenaar der taal van Nias, werd in
1849 geboren to Ladbergen (Westfalen), vertrok
in 1875 naar Niai waar hij eerst to Dahana,
later to Loiowoea wconde. Met groote toewijding
beoefende hij het Niassisch, waarin en waarover
hij veel heeft geschreven. Zijn hoofdwerk is de
vertaling van den Bijbel; verder schreef hij een
Bijbelsch Leesboek en eenige kleinere stichtelijke
werkjes, enz. eenige opstellen van land- en
volkenkundigen aard en de volgende taalkundige werken: Kurze Formenlehre der Niassischen Sprache (Tijdschr. Bat. Gen. dl. 28),
Niassische Grammatik (1892), Niassische Sprachlehre (1913), Niassische Erzahlungen (Tijdschr.
Bat. Gen. dl. 31), Kleine Niassische Chrestomathie (Bijdr. K. I. 5, VII), Niassische Lailo (Das
Ausland, 1891, N°. 33), Niassische Texte mit
deutscher Uebersetzung (Bijdr. K. I. 7, IV),
een Duitsch- Niassisch (1892) en een Niassisch
-Duitsch Woordenboek (1905). In 1912 schonk
de Universiteit van Halle-Wittenberg hem den
titel van doctor in de theologie. In 1910 verliet
Sundermann Nias voorgoed; in 1919 overleed
hij to Gottingen in Hannover.
SURATTEPASSAGE. Zie CEDERPASSAGE.
SWAROE. Christengemeente in de contr8leafdeeling Toeren, afdeeling Malang, residentie
Pasoeroean.
SWAVING (Dr. CORNELIS). Geboren te Zaandam in 1814, promoveerde to Leiden in 1838 tot
Med. Doctor, vertrok in 1842 als off. van gezondh.
3e klasse naar India. In 1849, na eervolontslag nit
den milirairen dienst, vestigde hij zich to Batavia
als geneesheer, werd spoedig daarop benoemd tot,
3en stadsgeneesheer en klom tot len stadsgeneeshoer op. Hoewel 113,-gienische onderwerpen zijn
hoofdstudie vormden, zijn voor anthropologische
onderzoekingen zijne beide (in het Natuurk.
Tijdschrift geplaatsi e) „Bijdragen tot de kennis
der sched els van volken in den Indischen Archipel" van hoog gewicht, zoomede zijn „Aanteekeningen over do Surnatrasche volksstamm,en".
Ook in andere tijdschriften versehenen tel van
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bijdragen (sommige op zuiver geneeskundig gebied) van zijn hand, (o. a. in het Nederl. Tijdschr.
v. Geneesk. een allerbelangrijkst opstel: „Batavia's sanitaire geschiedenis onder het bestuurder
Oost-Indische Maatschappij). 0 verleed in 1881.
SWIETEN (JAN VAN) in 1807 to Mainz geboren, trad in April 1821 in dienst bij het leger in
Nederland, vertrok in 1827 naar Java, waar
hij aan den in 1825 uitgebroken oorlog deelnam. In Aug. 1829 tot len luitenant bevorderd,
keerde hij na het einde van den vijfjarigen oorlog
op Java naar Nederland terug, nam o.rct. in 1831
deel aan den tiendaagschen veldtocht. In 1835
ging hij weer naar Indio, werd in 1849 bij keuz e
tot kolonel bevorderd en in datzelfde jaar benoemd tot Gouverneur van Sumatra's Westkust,
dat hij gedurende negen jaren heeft bestuurd.
Na in daze betrekking, in 1853, tot GeneraalMajoor to zijn benoemd, werd hij in 1857 benoemd tot Luitenant-Generaal, Commandant
van het Indische leger. In doze betrekking,
die hij den 6en October 1858 aanvaardde en
die hij vier jaren heeft bekleed, trad hij in 1859 op
als Gouvernements Commissaris on Opperbevelhebber bij de tweede expeditie tegen Boni (zie het
art. BONI). Den len Juli 1862 verliet Van Swieten den staatsdienst. Na in Nederland 2 jaren
lid der 2de Kamer to zijn geweest, werd hij
in 1873, op 66jarigen leeftijd, in activiteit
herst old en als luitenant-generaal ter beschikking
gesteld van den G.-Gen. van Ned.-India, ten einde met de leiding der eerlang tegen Atjeh to hervatten railiLaire operation, in hoedanigheid van.
civiel Regeeringscommissarii en rnilitair Opperbevelhebber, to worden belast, en werd in 1874,
na den afloop der tweede expeditie tegen Atjeh
on na terugkomst in Nederland, op de meest eervolle wijze nit 's lands dienst ontslagen. Hij
overleed, 9 September 1888, in den ouderdom
van 81 jaren to 's Gravenhage. Van het vele,
dat, anoniem of niet anoniem, door hem aan de
pars werd toevertrouwd, wordt hier genoemd:
Krijgsverrigtingen tegen het eiland Babe in 1848
(1849); Over het grondbezit ter Sumatra's
Westkust (Tijdschr. v. Ned.-India 1863); De
regtstoestand der inheemsche bevolking van Sumatra's Westkust (id. id., 1864); Java, Hoe het
te, verdedigen tegen een Europeeschen vijand ?
(id. id. 1869); De verdediging van Java, (id. id.
1869); De agressieve politiek in Ai jeh (T. v
Nod.-Ind. 1878); De waarheid over onze vestiging in Atjeh (1879).
SWIETENIA MAHAGONI Jacq. Fam. Meliaceae. Groote boom nit Amerika, die het echte
.Amerikaansche mahoniehout levert. De boom
is in Indio ook aangeplant, groeit er goad, maar
heeft zeer veel van boorders to lijden. Het best
groeit de boom in het zilte zand vlak bij het zeestrand.
SWOLL (CHRISTOFFEL VAN). Geboren to
Amsterdam in 1663, ver t rok in 1683 als assistant
in dienst der 0.-I. C. naar India, doorliep verschillende rangen, werd in 1700 tot Raad extraordinair van Ned.-Indio en President van het
college van weesmeesteren, in 1701 tot Raad
ordinair van Ned.-India en 30 Mci 1703 tot President van bet college van schepenen to Batavia
benoemd. Na het overlijden van G. G. van
Riebeeck werd hij (17 Nov. 1713) door den Raad
van Ind ie tot Go uv.- Gen. benoemd, voorgest eld
18 Mei 1714 en door de Heeren XVII bevestigd
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maakte Van Swoll zich tegenin 1715. Als
over de Comp bijzonder verdienstelijk door met
alle kracht den pari iculieren ha ndel t egent e gaan ;
o verigens kenmerkte zijn bestuur zich door weinig
bijzonderheden. Hij overleed in 1718 te Batavia.
SYMPLOCOS ODORATISSIMA Choisy. Fam.
Symplocaceae. Djirak (ay., SOEND.), Ki sariawan (soEND.). Boom van West-Java, bekend
wegens het gebruik van binnenbast en bladeren
tegen Indische spruw. De bast komt in den mill.
medicijnhandel gedroogd voor,„de bladeren worden versch toegepast en maken ook deel uit van
obat seriawan. Zij zijn als Folia Symploci in de
Nederlandsche Pharmacopee opgenomen.
SYNDICATEN. Hieronder volgen de voornaamste als Syndicaat opgerichte instellingen,
welke onder meer ook bevordering der wet enschap (op nijverheids- en industrieel gebied) net
betrekking tot Ned.-Indie ten doel hebben. Zie
ook: COMITE, GENOOTSCHAPPEN, INSTITUTEN, MAATSCHAPPIJEN,
1. Het Algemeen Syndicaat van
Suikerfabrikanten in N. I. werd

opgericht 1 Jan 1895 en is gevestigd te Soerabaja.
Doel: het bevorderen van de belangen der suikerinclustrie in N. I. in den meest qlgemeenen zin
op alle gebied en met de meest uitgebreide middelen. Aan het dagelijksch bestuur zijn opgedragen de werkzavnheden van de „Commissie van
advies in zake de suikerindustrie op Java".
2. Het Ned.-Ind. Landbouw-syndicaat word opgericht 1 Jan. 1899 en is gevestigd to Soerabaja. Doel: met. handhaving der
t egenwoordige of oekomstige landbouwvereenigingen, het verkrijgen van aansluiting en samenworking van deze vereenigingen, teneinde gezamenlijk de belangen van alle cukures in N.-I.,
uitgezonderd do suikercuLuur, in den meest
uitgebreiden zin to bevorderen. Aan het dagelijksch bestuur zijn opgedragen de werkzaamheden van de „Commisie van advies in zake de
landbouwnijverheid op Java u. van de
suikerindustrie)".
SYZYGIUM JAMBOLANUM. Zie EUGENIA

JAMBOLANA.

T.
TABAK. De tabak behoort tot de familie der
Solanaceae, groep der Nicotianinae, gesiacht Nicotiana. Het is een eenjarig gewas, dat bij normale ontwikkeling gewoonlijk eene hoogte bereikt
van 1i/ 2 a 2 Meter.
De in Ned.-Indie voor de Europeesche markt
geteelde tabak behoort uitsluitend tot Nicotiana
tabacum var. Havanensis, en wel tot de rubriek
genuina (edit). De vele varieteiten en rassen of
cultuur-vormen van deze soort (ten deele door
natuurlijke, ten deele door opzettelijke kruising
ontstaan), gewoonlijk genoemd naar de streak
van herkomst (Deli, Kedoe, Besoeki, enz.) zijn
het best to herkennen aan den vorm der bladeren, het meer of minder geoord en gevleugeld zijn
der bladeren en de kleurverschillen der roode
bloeinen.
Volgens Van Bijlert kan men de in Ned. Indio
gekweekte tabakssoorten onderscheiden naar de
drie groote tabaks-centra:
I. Deli. Er zijn reeds vrij veel duidclijk van
elkander verschillende lijnen van Deli-tabak voor
de verschillende grondsoorten afgezonderd en in
vrij groote proefnemingen onderzocht. Men
kweekt alleen dekblad.
II. Djemb er. Men plant zooveel mogelijk Deli-tabak en, waar de landen to hoog en te koud
zijn, tracht men door kruisingen met Havana,
Kedoe en Banjoemas typen te krijgen, waarvan
de opbrengst in die hooge streken boven die van
de Deli-tabak gaat, en die Naar in kwaliteit zoo
dicht mogelijk naderen. Op de hooge tabakslanden plant men Kedoe- en Banjoemas-tabak. De
cultuur levert niet alleen dekblad, de Kedoe-tabak
bezit aroma en ken voor binnenwerk on omblad
dienst doen. Verder neemt men or proeven met
tabakssoorten uit Turkije en Klein-Arid voor
si2-,arettentaba k.
III.
De V 0rst 0nla it d e n ,4tEtan, wat aantal

typen betreft, tussehen beide in. Hoofdzakelijk
plant men or de V van Dr. Lodewijks on de
Kanari van. Dr. Jensen, die weinig verschillen. De
cultuur van Deli-tabak is or opgegeven. Evenals
in Djember is slechts een deal van den oogst als
dekblad to gebruiken.
ALGEMEE:E GE,CilIEDENIS EN NAAM en GESCIIIEDENIS VAN DE TABAKSCULTU17R IN NEDERLANDSCII-INDIA zie do groote Encyclopaedia van

Do belangrijkste tabaksstreken van Nederlandsch-Indie na het ophouden der gouvernements-cultuur zijn geworden : residentie Besoeki
(Djember), Vorstenlanden, Deli en aangrenzende
landen. De uitvoeren van de residentiesProbolinggo (Loemadjang), Kediri (Blitar), Pasaroean (Malang),Banj oemas,Rembang,Kedoe enSeraarang en
die van Nederlandsch-Borneo(Amoentai,Sambas)
on Britsch-Borneo zijn, hoewel ten deele ook aanzienlijk, toch van niet zóó groot 'belang. Over de
geschiedenis van de tabakscultuur in de residentie Sumatra's Oostkust, speciaal Deli, wordt in de
eerste plaats verwezen naar het artikel DELI-

MAATSCHAPPIJ.
Tabak behoort tot de cultuurgewassen, die
een zeer groot verspreidingsgebied hebben on
zoowel in gematigde als in tropische landstreken
met succes kunnen worden verbouwd. Ook
in Ned.-Indie is or bijna geen bewoonde
streak, zoowel in de laaglanden als in de hooglanden tot ongeveer 1500 M., waar niet door de
inlandsche bevolking dit gewas voor eigen gebruik of voor de inlandsehe markt 'wordt geteeld
on toebereid. De tabaksteelt voor do Europeesche
markt is in de reeds boven genoemde streken,
Besoeki, Vorstenlanden, Deli en Borneo geconcentreerd.
- Voor de Cultuur en bereiding voor de inlandsche
markt ze de [!roote Elle:ye] opa.edie -van

TABAK.
Volgens het Koloniaal Verslag van 1915 1) bedraagt het oppervlak, dat op Java in de Gouvernements-residention (zonder de particuliere landerijen) en op Madoera voor den Inlandschen
landbouw met tabak is beplant:
Aantal bouws beplant met tabak als:
Eerste gewas. Tweede gewas. Totaal.
Jaar.
165.913
234.788
68.875
1913
67.971
157.021
224.992
1914
In 1916 waren 230.106 bouws op Java en Madoera met tabak voor de inlandsche markt beplant.
Gegevens, die betrekking hebben op de in de
Buitenbezittingen met tabak beplante oppervlakte, ontbreken nagenoeg geheel.
Voor de Cultuur en bereiding voor de Europeesche markt zie de groote Encyclopaedie van
Ned. Indie.
In de residentie Soerakarta bevonden zich in
1915 27 ondernemingen voor tabakscultuur voor
de Europeesche markt met een productie van
8.320.897 K.G. tabak en in Djokjakarta 8 met
een productie van 4.090.449 K.G. Voor 1916
waren de cijfers voor Soerakarta 25 ondernenaingen met 7.996.811 K.G. en voor Djokjakarta
9 ondernemingen met 3.448.305 K.G.
Hoewel in 0.-Java, vooral in de afdeeling
Djember der residentie Besoeki de cultuur van
tabak ook met zorg wordt gedreven, kan als
regel gelden dat de cultuur in de Vorstenlanden,
in Soerakarta meer nog dan in Djokjakarta,
met meer zorg plants heeft dan in de Gouvernementslanden. De oorzaak daarvan is, dat de
landhuurders in de Vorstenlanden zeker zijn
van de beschikking over de gronden gedurende een groot aantal jaren (zie LANDVERHUUR) en alle cultuur-werkzaamheden in die
streken onder Europeesch toezicht plants hebben,
waartoe de agrarische toestanden eveneens aanleiding geven.
De tabakscultuur op het G ouvernementsgebied
geschiedt door den Europeaan op erfpachtsperceelen of op voor korten duur van de inlandsche
bevolking gehuurde velden. In 1915 waren op
Java 31.359 bouw door Europeanen ingehuurd
om met tabak to worden beplant. De grootste
hoeveelheid der tabak wordt echter door Inlanders geteeld en komt daarna hetzij in verschen toestand of na gedroogd te zijn als opkooptabak in handen van den Europeeschen ondernemer.
Men treft de Europeesche cultuur voornamelijk aan in Besoeki, vooral in Djember en verder
in Banjoemas, terwijl de opkooptabak hoofdzakelijk geteeld wordt in Bondowoso, Loemadjang, Kediri, Malang, Rembang, Kedoe, Banjoemas, Semarang en Preanger.
In vroegere jaren kwamen bij de tabakscultuur
in Besoeki vele misstanden voor, zooals onderkruiperij bij het inhuren van grond, diefstal van
groene en droge tabak, brandstichting, enz., maar
tengevolge van een doeltreffende wetgeving zijn
deze thans niet meer te vreezen.
Het centrum van de tabakscultuur in het gou1 ) De latere Koloniale, Verslagen bevatten
niet zulke gedetailleerde opgaven. In dat van
1918 lezen wij : „Met het oog op de groote
voorraden op Jaffa, door gebrek aan seheepsgelegenheid, is aangeraden de eelt van
tabak (low' de Levolking to beperken",
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vernement Oostkust van Sumatra is en zal vooreerst ook wel blijven de afdeeling Deli, bestaande
uit de rijken Deli, Serdang en Langkat. Daarvan
bestaat het rijk van Deli uit de landschappen Padang en Wedagei en uit eigenlijk Deli met Medan
als hoofdplaats. Voor de tabakscultuur is het
belangrijkst gedeelte Deli met de aangrenzende
strooken van Langkat en Serdang. Hoewel Batoe
Bahra en Asahan eveneens eenige tabakscultuur bezitten, zijn deze streken toch niet van
zooveel belang als de afdeeling Deli, terwijl de
tabakscultuur in Tamiang weder opgegeven
is, na een kwijnend bestaan te hebben
geleid.
In 1916 waren er in de verschillende deelen des
lands het volgende aantal tabaksondernemingen
met het volgende aantal bouws : in de afdeeling
Langkat (landschap Langkat) 27 ondernemingen,
to zamen 175.379 bouws; afdeeling Deli (landschap Deli), 35 ondernemingen, 124.535 bouws;
afdeeling Serdang (landschap Serdang) 14 ondernemingen, 91.179 bouws; afdeeling Padang en
Beclagei (landschap Deli) 10 ondernemingen,
51.370 bouws; afdeeling Batoe Bahra (landschap
Batoe Bahra) 1 onderneming, 16.190 bouws;
afdeeling Asahan (landschap Asahan) 1 onderneming, 4500 bouws.
BESTANDDEELEN EN BEOORDEELING EN EIGENSCHAPPEN, zie de groote Encyclopaedie van Ned.
Indie.
PRODUCTIE EN IIANDEL. Volgens de Statistiek
van den Handel en de In- en Uitvoerrechten
bedroeg de uitvoer van voor de inlandsche marktr
bereide tabak in do laatste jaren deze hoeveelheden in K.G.: 1910 1,620,000; 1911 1,573,000;
1912 1,525,000; 1913 1,406,000; 1914 1,318,000;
1915 1.197.302; 1916 1.630.703 en 1917 1.122.902.
Het grootste gedeelte hiervan ging naar aan ,.
grenzende Oostersche landen en slechts een klein
deel naar Nederland, dat in 1914 niet meer dan
1660 K.G. uit Java en Madoera en 1323 K.G. uit
de Buitenbezittingen ontving; voor 1915 waren
deze cijfers 7.652 en 11.050, voor 1916 277.285
en 7.016 en voor 1917 17.891 en niets.
In de statistieken wordt de waarde van die
tabak op f 1.-- per K.G. aangenomen.Daartegenover staat in diezelfde jaren een invoer van gekorven tabak, voornamelijk uit Nederland en
China van Java B. B.
767.485
579.895
1914
2.741.153
1.119.442
1915
1.013.672
945.023
1916
1.802.564
759.040
1917
K.G. tegen een middenpr ijs van f 0.90 per K.G.
Van veel grooter belang is de uitvoer van voor de
Europeesche markt bereide tabak, die voor verreweg het grootste gedeelte naar Nederland gezonden wordt om op de inschrijvingen to Amsterdam
en voor een klein deel to Rotterdam to worden
verkocht.
Van het gewas 1916 werden van Java naar
Nederland verzonden 681.864 pakken die bij een
doorsneecijfer van 57 1 / 2 et. opbrachten
f 72.200.000.
De productie on de verkoopprijs van de Sumatra tabak was in 1915: 232.911 pakken, opbreng st± f 64.700.000.
Bij uitvoer uit Nederlandsch-Indie betaalt tabak, zoowel blad als krossok (van de Inl. bevolking opgekochte tabak, meest mindenvaardig)
per 100 K.G.
een uitvoerrecht van I 1.
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TABAK—TALAK.

Literatuur : zie de groote Encyclopaedie van
Ned.-Indie.

TABALONG-RIVIER. Bovenloop der Negararivier, zie TANDJOENG.
TABANAN. Een der voormalige landschappen
op Bali, thans eon onderafdeeling der afdeeling
Zuid-Bali der residentie Bali en Lombok. Het
is in het Noorden bergachtig — de Piek van
Tabanan of Batce Kahoe is 2370 M. hoog —
en in het Zuiden vrij vlak met zaeht glooiende
terreinen. De grond is zeer vruchtbaar en vooral
in het Zuidelijk gedeelte zijn uitgestrekte sawahcomplexen. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 100.000.
TABENOE. La:ndschap van do onderafdeeling
Koepang, afdeeling Z. Timor en Eil. van de
residentie Timor en 0., onder een Christenradj a.
TABERNAEMONTANA CORONARIA Willd.
Fam. Apocynaceae. Boenga mantega, Boenga
soesoe, Boenga manila (MAL.); Mondakaki,
Kembang wari (JAv.). Heester tot 2 M. hoog, ale
sierplant overal gekweekt. De bladeren en vooral de wortels worden overal als geneesmiddel
door de inlanders gebruikt, vooral tegen ingewandsziekten.
TABOE. Zie PrIMALL
TABOEKAN. Een landschap van de onder afdeeling Sangi-eil., afdeeling Menado der gelijknamige residentie onder het bestuur van eon
radja en mantri's (zie SANGLEILANDEN).
Het omvat de Oostelijke helft van het eiland
Groot-Sangi, de kleine eiianden ten O. en N.O.
van Sangi en de djoegoegoeschappen Liroeng,
Salibaboe, Beo, Essang en Amat op de Talaud
eil.
TABOET-FEEST. Zie HASAN-HOESAINof TABOET-FEEST.
TAFELHOEK. Zie BALI en BADOENG.
TAGOELANDANG. De Zuidelijkst gelegen eil.groep der Sangi-eil., aansluitende aan de Noordpunt van Celebes, bestaande uit de eil. : Tagoelandang, Pasige, Roeang on Biaro, tezamen met
een deel van het djoegoegoeschap Niampak op de
Talaudeilanden een landschap vormende van de
onderafdeeling Sangi-oil., afdeeling Menado der
gelijkn. res. (zie SANGI-EILANDEN).
TAGOELANDANG. Eiland met thans niet
moor werkzamon vulkaan, behoorende tot de
Sangi- en Talaud-groep.
TAHI OELAR SAWAH (mA.L.). Slangen-excremouton, in hoofdzaak uit uras ammonieus bestaande, zijn in Indio eon beroemd volksmiddel,
dat tegen allerlei k -walen wordt aangewend.
TAMIL. Lofprijzing van Allah door het reciteeren der -woorden: „Ld iidha ilici 'lloch" (Er is
geen god dan Allah). Zulk een tahlil geldt als een
vroom, Code welgevallig work, waaraan hemelsch
loon verbonden geacht wordt.
TAJAN. Landsehap in de onderafdeeling Tajan van de afdeeling Pontianak der residentie
Wester-aid. van Borneo, met gelijknamige hoof dplants. Het grenst ten N.W. aan Landak, ten
0. aan Sanggau, ten Z. aan Meliau en ten W. aan
Pontianak. De oppervlakte bedraagt 2479 K.M 2 .
De bevolkingss•erkte bcdroeg in 1918 ruim 21000
zielen. Het landschap omvat het stroomgebied der vrij good bevaarhare Tajan (met hare
zijtakken), benevens eenige minder beduidende
zijrivieren der Kapoeas. In het boven.stroorngebied van de Tajan bevinden zich Chineesche

nederzettingen, die op bescheiden schaal goudvelden bewerken. De Maleische districtshoofdplaats Batang Tarang (in het Westel. gedeelte
aan een zijriviertje der Tajan) kan als het
centrum van een (ook door Dajaks bewoonde)
betrekkelijk welvarende landstreek worden genoemd; daar vooral worden veel arenpalmen
aangetroffen. Het 0.-lijk deel van Tajan is minder ontgonnen en wordt voorni. door Dajaks
bewoond; terwijl de Maleiers moor geconcentreerd zijn in kampoengs langs de Tajan. Tajan,
de hoofdplaats van het landschap, is de zetel
van den Panembahan on do standplaats van den
controleur on eon kapitein der Chineezen. Het
aantal inwoners bedraagt ruim 1600, w.o. 300
Chineezen. De plants is gelegen aan den rechteroever van de Kapoeas, vlak bij de monding
der Tajan.
B e s t u u r. Het inlandsch bestuur over Tajan
berust bij den Vorst, met den titel Panembahan,
en twee mantri's. In 1908 word eon landschapskas opgericht.
TAJANDOE (TAJANDO)-EILANDEN. Eilandengroep, behoorende tot en Westwaarts gelegen van de Kei-eilanden (zie aldaar).
TAKALAR. Onderafdeeling van de afdeeling
Soenggoe-Minasa, van het gouv. Celebes en
Onderh. ; de gelijknamige hoofdplaats is standplaats van den contreleur on zetel van den landraad der afdeeling, heeft ongeveer 1600 inwoners,
waaronder een 30-tat Europeanen en 10 Chincezen volgens de opneming van 1905.
TAKENG oN. Standplaats van den gezaghebber
over de gelijknamige onderafdeeling van de afdeeling Noordkust van Atjeh. Die onderafdeeling
omvat de Gaj5-gebieden Laut en Dorot. Zie
GAJO LAND.
TAL (JAY.). Zie BORASSUS.
TALAK is de Arabische benaming, waarmede
de Mohammedanen de verstooting eener
vrouw door baron eehtgenoot aanduiden. De
man is volgens de Moslimsehe wet steeds bevoegd, eenzijdig den huwelijksband to verbroken door zijne vrouw to verstooten; hij kan
dat geheel naar willekeur doen. Na het uitspreken van den ta1o12 begint eon in de wet omschrevon termijn, waarin moot blijken, dat de verstootene niet zwanger is, de zgn. 'iddah-periode,
welke in Ned.-Indi6 gewoonlijk op 100 dagen
wordt berekend, maar in geval van zwangersehap eerst na de bevalling eindigt. Gedurende
de 'iddah-periode behouch de man het recht, em
op zijne verstooting terug to komen (hetgeen
roedjoe' beet), waarna het huwelijk blijft voortduren. Laat hij den 'iddah-termijn verloopen
zonder van zijn recht tot herroeping gebruik to
maken, dan is het huwelijk definitief onthonden.
Hereeniging der echtgenooten is dan slechts
mogelijk door het sluiten eerier nieuwe huweijksovereenkomst on het nogmaals betalen van den
bruidschat. Borendien is zulk cone hernieuwing
van het huwelijk slechts twee melon geoorloofd,
Na den 3den talato bestaat Jaartoe volgon.,_; de
Wet goon mogelijkhoid m eer tenzij de verstootene
dan intusschen met eon anderen man getrouwd
on ook door dozen weder verstooten mocht zijn.
Is eon huwelijk echter drie melon door drie talat'
ontbonden, dan veroorlooft do wet de vernieuwing
van het huwelijk ook op doze wijze niet moor.
Dc verstooting gesehiedt ook wel op verzoek
der vrouw zelve. Hoeft zij heron man daarbij,

TALAK—TAMB ORA.
ten einde hem te bewegen, haar de vrijheid terug
te geven, een som geld betaald, dan is het huwelijk na de verstooting bovendien t e r s t o n d
ontbonden. Men noemt deze soort van echtscheiding in het Maleisch meneboe8 talak (d. i.
den talak koopen), in het Javaansch manOat, terwijl ook het woord choel', de Arabische
benaming dezer gekochte verstooting, wel bekend is (op Java en in het Maleisch tot koeloek
verbasterd), maar slechts ter aanduiding van
het speciale geval, waarin iemand een zijner
vier vrouwen op deze wijze verstoot om haar
tijdelijk te doen plaats maken voor eene zwangere selir (bijvrouw).
De wijze, waarop de Inlandsche huwelijksbeambten hebben kennis to nemen -en aanteekening to houden van verstootingen en van de
herroeping van verstootingen, en het bedrag,
dat zij daarvoor aan de partijen in rekening
mogen brengen, is voor Java en Madoera geregeld in de zgn. huwelijksordonnantie. Zie daarover en over den talik (het voorwaardelijk uitspreken van den talak bij de huwelijkssluiting):
ISLAM III, c. vgl. FASCH.
TALAMAU. Hoogste top, 2912 M., van het
Pasaman- (of Ophir-) massief (zie aldaar).
TALANG (ORANG). Zie ORANG TALANG.
TALANG (ook Soelasih genoemd). Een nog
werkzame vulkaan waarvan de hoofdtop, G.
Djantan, 2597 M. hoog is, 20 K.M. ten Z. van.
Solok (Sumatra's Westkust), In het Talangmassief liggen twee meertjes: de Danau Talang
en de Danau Ketjil.
TALAOETSCH. Dit is de benaming van de
taal der Talaoet-eilanden, gelegen ten N.O. der
Sangir-eilanden. Ook de Nanoesa-eilanden en het
eiland Miangas behooren tot het taalgebied van
het Talaoetsch. Het Talaoetsch behoort tot de
Filippijnsche taalgroep en is zeer nauw verwant
met het Sangirsch.
Het aantal sprekers van het Talaoetsch bedraagt ruim 5000. Door het Maleische schoolondeiwijs en het veelvuldig uitzwermen der bevolking is de taal zeer blootgesteld aan invloed van
het Maleisch.
TALAUT- , TALAUD - , TALAOED - of TALAOER - EILANDEN. Groep van eilandjes, NoordOostelijk van de Sangigroep (N.O. van Celebes),
een onderafdeeling vormende van de afdeeling
Menado der residentie Menado, onder het bestuur van een Controleur met standplaats Beo
op het eiland Karakelong. Zij zijn gelegen tusschen 5° 35' en 3° 45' N.B. en 127° 10' en 126°
32' O.L. Do belangrijkste eilanden zijn: 1. Karakelong, het grootste eiland der Talaudgroep, de
bergen zijn alle beneden do 800 M. hoog en van
jongeren datum, uitbarstingen zijn onbekend. 2.
het eiland Salibaboe met Liroeng en .Moronge, de
standplaats van een zondeling en 3. het eiland Kaboeroean met de negorij Marangan. De Nanoesagroep (zie aldaar) behoort tot de Talaud-eilanden. Het aantal bewoners der Talaud-oil. bedraagt ongeveer 24.000 zielen. Evenals op de
Sandi-eil. bevinden zieh op deze kleine eilandengroep ineerclere Gouvernements- en zendingsscholen voor inlanders. De middelen van bestaan
der bevolking, de voortbrengselen van den luodem, enz. zijn in 't algemeen gelijk aan die der
naburige Sangi-eil., waarvan de Talaoer-groop
dan ook als hot ware eon natuurlijke vooltzetOng. is.
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TALEDEK (JAY.). Zie MUZIEK ENMUZIEKINSTRUMENTEN.
TALES (JAv.), taleus (SoEND.). Zie COLOCASIA
TALIABOE. Zie SOELA-EILANDEN.
TALIWANG. Onderafdeeling der afdeeling
Soembawa (zie . aldaar).
TALKIN. Arabische benaming eener plechtigheid bij de begrafenis van Mohammedanen, daarin bestaande, dat de zgn. „dorpsgeestelijke" of
een ander deskundige eenige Mohammedaansche
formulieren en gebeden bij het graf reciteert. De
bedoeling van dezen do'd talkin (d. i. „voOrzeggings"-gebed, in Ned. Indie verbasterd tot
taVekim, talakin, teuleukin, enz.) is in het bijzonder, om den overledene voor het scheiden nogmaals de woorden der Mohammedaansche g e1 o of s b el ij d e n i s in herinnering to brengen, als voorbereiding voor het onderzoek, dat
hem van wege de engelen Monkar en Nakir in
het graf staat to wachten.
TALOEK. A. Nagri bij Fort de Kock.
B. Nagri aan de Koeantan, hoofdplaats van de
onderafdeeling Kwantandistricten (zie aldaar)
van de afdeeling Indragiri. Dit Taloek noemt in
de plannen voor het groote Sumatra-verkeersnet
een belangrijke plaats in: door den grooten weg
via Goenoeng Sahilan-Taratak Boeloeh naar
Pakan Baroe zal eon toegangspoort gevormd
worden, waardoor handel en cultuur kunnen
binnendringen.
TALOETI(TOELOETI)BAAI. Zeer breede, weinig ver het land inloopende baai, ongeveer op

het midden van de Zuidkust van Ceram.
TAMARINDUS INDICA L. Fam. Legumino8ae
Caesalpineae.

Tamarinds (NED.); Asem (JAV.,

Asem djawA, (JAv.). Bekende alleeboom,
in alle tropische gewesten verbreid on aangeplant,
vermoedelijk inheemsch in trop. Afrika. Het
belangrijkste product zijn de peulen. De zaden
daarbinnen liggen ingebed in een rinsch vruchtmoos, dat zoowel om den smaak, als om de laxeerondo werking gebruikt wordt. Daartoe worden
de peulen op verschillende manieren toebereid
o.a. geconfijt, of men kookt er een stroop van.
Ook wel wordt het moss met zout tot ballen
gekneed, om aldus bewaard to worden (Asem
kawak, JAY.). In plaats van het vruchtmoes
gebruikt men ook wel de jon.ge, zuur smakende
bladeren (daoen sinom). De productie van den
Archipel is ongeveer voldoende voor de InlandSOEND.),

sche behoefte.

TAMBANG SAWAH. Landschap in de residentie Benkoelen, bekend door zijn buitengewonen
rijkdom aan goud. De exploitatie, die niet kostbaar schijnt to zijn, zal gesehieden door het Gouvernement. Zie COUP eel ZILVER.
TAMBELAN-EILANDEN. Zie POELAU TOEDJOEH.
TAMBOEKOE (GOENOENG). Hoogste heuveltop van het eiland Madoera (afd. Soemenep),
471 M. boven den zeespiegel.
TAMBORA. Vulkaan op het eiland Soembawa,
ten N.O. van de Saleh-baai, die ongeveer het geheele schiereiland Sanggar inneemt. De hoofdkrater is na , enoeg rend met 6 a 6 K.M. diameter; het Hoogste punt van den kraterrand
(Westzijde) is 2S00 M., de met steile wanden
voorzienc krateri,odem ligt 5 a COO ivl. dieper,
en bevat in het 0.-gedeelte een klein meer. Do
Tambora is berucht door de hevig,e uitbarsting
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van 5 April tot 15 Juli 1815, waarbij 12.000
mensehen direct zijn omgekomen, terwijl naar
schatting nog 44.000 ten gevolge der eruptie
van honger stierven; bij Junghuhn (Java, III,
1216-1226) is een uitvoerige beschrijving te
vinden.
TAMBRAH (mAI .). ZieliARPERACHTIGEN.
TAMI of OEBIAKOERRIVIER. Valt in zee op
de Noordkust van Nieuw-Guinea bij Germaniahock, tusschen de Humboldtbaai en de Oostgrens van het Nederlandsch gebied.
TAMPOMAS. Een ten Noorden vanSoemedang
(Prean.ger) geisoleerd, uit betrekkelijk laag en
vlak terrein oprijzende, slanke vulkaankegel; de
eigenlijke top is 1684 M.
Op- den top van den Tampomas liggen Hindoeoudheden, die door de bevolking druk worden
bezocht en vereerd.
TANAWANGKO (bet. groot land). Hoofdplaats
van het district Tombariri, onderafd. Amoerang,
aan de Tanawangkobaai; ongeveer 24 K.M. Zuidwestwaarts van Menado. Bekend is de plaats
geworden door de kweekschool voor inlandsche
onderwijzers, die in 1850 te Sonder in het binnenland was opgericht, maar in 1854 naar Tanawangko werd verplaatst wegens den overlast van
malaria. Eene uitvoerige beschrijving der plaats
geeft N. Graafland: De Minahassa, 2e druk,
Dl. II.
TANAH ABANG. Onder-district van het district Weltevreden, afdeeling en residentie Batavia. De naam, die roode aarde beteekent,
wijst op het contrast tussehen de grijze kleur der
zeeklei, die bier, waar de bodem iets sterker
begint to stijgen, vervangen wordt door een
roodachtige verweeringskorst. Tanah abang
wordt zooveel genoemd omdat de Zuidoostelijke
Europeesche wijk van Batavia daarin gelegen is
en met denzelfden naam wordt aangeduid. Gewoonlijk wordt zij Tanabang gee oemd.
TANAH BOEMBOE. Onderafdeeling van de afdeeling Zuidoostkust van Borneo der residentie Z.
en 0. afd. van Borneo. De standplaats van den
controleur is Pegatan. De onderafdeeling wordt
door een aantal riviertjes (waaraan de verschillende landschappen hun naam ontleenen), ontspringende op de bergen aan de Westgrens, doorsneden. =De hoofdverdienste van het grootste
gedeelte der bevolking (bestaande nit Dajaks,
Maleiers en Boegineezen) bestaat in het inzamelen van boschproducten, terwijl (in het algemoon) landbouw en vischvangst als bijzaken kunnen worden beschouwd.
TANAH DATAR. Afdeeling van het gewest
Sum. Westkust, met hoofdplaats Sawah Loento
(zie aldaar), standplaats van den Ass. Resident.
Het aantal inwoners is (1917) ruim 202.000. De
afdeeling is verdeeld in 4 onderafdeelingen:
Sawah Loento, Fort van der Capellen, Sidjoendjoeng on Batang Hari (zie aldaar). De oude
hoofdplaats was Fort van der Capellen, gelegen
in het centrum van het eigenlijke Tanah Datar
(zie FORT VAN DER CAPELLEN).
TANAH DJAMPEA. Zie BONERATE-EILANDEN.
TANAH DJAWA. Landschap deal uitmakende
der onderafdeeling Simeloengoen (afdeeling Simeloengoen en de Karolanden, gouvt. Oostkust van Sumatra), waartoe behooren de onderhoorigheden Dolok P6riboean, Simpang Bolon en
tezamen bevattende bijna 3400 gezinnen,

verspreid over ruim 300 dorpen on gehuchten.
TANDAK. Eon woord, dat eigenlijk door de
Hollanders zijn verbreiding heeft gekregen, en
van Batavia uit. Want het good-Jay. woord voor
het inlandsche dansen is diogM, andjogh 1; het
goed-Mal. tari, menari; het Soend. igel, ngigel.
Doch daarnaast heeft men een dialeetisch Mal.
tandah, in het Jay. overgenomen als
waaraan onze termen tandakken, getandak, enz.
ontleend werden. Verg. verder art. DANSEN
in deze Enc.; en vooral de kritisch-vergelijkende
studio van Dr. G. J. Nieuwenhuis „Veber den
Tanz im malaiischen Archipel" (Intern. Archly . .
f. Ethnogr. XXIII, 1916, p. 183 vlg.).
TANDENVIJLEN. Het kunstmatig vervormen
der tanden is eene gewoonte, die zeer algemeen
verspreid on ook in den Indischen Arehipel bekend is. Over dit onderwerp vergelijke men vooral de verhandeling van Von Ihering, „Die kunstliche Deformirung der Zahne" in Zeitselirift fiir
Ethnologic, jaarg. 1882 (dl. XIV), bl. 213 sq.
Verspreiding in NederlandschIndi 6. Dit gebruik komt voor op Boeroe,,
de Soela-ellanden, Ambon, Ceram, Java, Borneo,
Sumatra, de kleine Soenda-eilanden Bali, Lombok, Roti, Soemba, Sawoe, Solor, Zuid-Flores,
Timor, Midden- on Zutd-Celebes on NieuwGuinea. Op Soemba en Sawoe worden de tanden
tot het tandvleesch afgevijld, doch op de andere
kleine Soenda-eilanden en in sommige gedeelten
van N.-Guinea worden zij slechts gelijkgeslepen.
Bij de Rotineezen worden de tanden der bruid
gevijld en bij de Sawoeneezen de tanden der
huwbare meisjes, terwijl ook op Flores voor het
huwelijk de snijtanden met een vlakken steen
gevijld worden.
In verscheidene residenties van Java (Batavia,
Banj oemas, Dj okj akarta, Soerakarta, Madioen
on Kediri) komt spitsv ij ling met r elief v ij ling voor, d.i. de tanden worden
puntig gemaakt en het email van het voorvlak
reliefvormig verwijclerd.
Nog moor algemeen verspreid is de e e nvoudige spitsvijlingdertandeninden
vorrn van een driehoek.
Tijdstip en doel der tandenvij1 i n g. Gewoonlijk geschiedt doze operatic met
het intreden der puberteit of het -voltrekken van
het huwelijk. Op Ceram behoort het tandenvijlen (p a p a r gig i) tot de plechtigheden
orn in de vereeniging der. Patasiwa opgenonien to
worden, volgens Van Ekris („Iets over het Ceramsche Kakian-verbond" in T. I. T,, L. Vic XVI, bl.
295). Bij sommige volken mogen de tanden eerst
na den dood der naaste verwanten gevijld worden.
Beide gebruiken, zoowel het uitbreken als het
vijlen der tanden, zijn volgens sommigen als
oorspronkelijke offerhandelingen op to vatten,
ongeveer evenals de ritueele haarsnij ding.
Ten slotte nog iets over het versieren der tanden met goud. Dit gebruik wordt reeds tegen
het einde der 16e oeuw vermeld van de Maleiers
on Javanen, terwijl ook over de Makassaren
on de Filippijnsche Bisaja's on Tagalen oude berichten zijn. Later schijnt het op Java in onbruik
geraakt to zijn, doch op Sumatra komt het nog
voor bij de Bataks.
Bij de Maleiers van Midden-Sumatra worden
de tanden een jaar na de vijling met goud versierci, dat in daarvoor geboorde gaatjes bevestigd worth. Verder geschiedt het versieren der
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tanden met goud nog bij de Dajaks van S6rawak, de Igorroten op de Filippijnen, de Timoreezen en de bewoners van Leti-Moa-Lakor. De
Olo-Ngadjoe (Z.O.afd. van Borneo) dragen you
den stfftjes tusschen de tanden, een soort van
spijkers met twee koppen.
Literatuur : Zie de uitvoerige opgave in de
groote Encyclopaedie van Ned. Indie.
TANDIKAT.ZieSING GALANG( GO E NOE N G).
TANDJOENG. (MAL. SOEND.) Kaap, landpunt.
TANDJOENG. Noordelijkste onderafdeeling
der afdeeling Oeloe Soengei van de residentie Z.
en O.afd. van Borneo, bestaande uit de districten Tabalong en Kloea. De onderafdeeling wordt
geheel doorsneden door de Boven-Negara of
Tabalong (zijtak van de S. Doesoen of Baritoe),

ting op Boengoeran, een der Groot-Natoenaeilanden (zie POELAU TOEDJOEH), standpl.
van den controleur of civ. gezaghebber, chef der
ofd • Poelau Toedjoeh.
TANDJOENG KARANG. Een vroeger onbeduidend plaatsje in het Zuiden van de residentie
Lampongsche districten, dat echter sedert 1915
door den aanleg van den Zuid-Sumatra spoorweg
beteekenis heeft gekregen. Deze gaat n.l. van
haar beginpunt Oosthaven naar het 12 K.M..
Noordwestwaarts gelegen Tandjoeng Karang
met voorbijgang dus van de hoofdstad Telokbetong. Men meent dat daardoor de hoofdstad
zich steeds meer hierheen zal verplaatsen, mede
doordat het aan de kust gelegen Telokbetong een
minder gezond klimaat Jieeft dan het hoog gele-

welke rivier in het N. ontspringt en het land in
Z.W. richting doorstroomt.
De bodem in Kloea is laag, bijna geheel
vlak; in Tabalong, vooral in de bovenstreken,
heuvel- en bergachtig.
De bewoners van Kloea onderscheiden zich
in vele opzichten (arbeidzaamheid, kleeding, welvaart) gunstig van die van Tabalong.
De bevolking vindt hoofdzakelijk haar bestaan in den landbouw, en wel voornl. in de padicultuur. De bosschen, vooral in Tabalong,
leveren verscheidene deugdelijke houtsoorten op.
Kippen en eenden zijn vooral in grooten getale in
Kloea; eendeneieren worden in massa naar Java
of elders uitgevoerd. Het weven van saroengs
enz., hetgeen bijna uitsluitend door vrouwen geschiedt, is de meest verspreide tak van nijverheid.
Sedert 1894 worden in Tabalong uitgestrekte
erfpachtsperceelen aangetroffen (in 1918 ten getale van 8), welke zich voornamelijk op rubbercultuur toeleggen.
TANDJOENG (MAL., JAV., SOEND.). Zie MIMUSOPS ELENGI.
TANDJOENG BALAI. Hoofdplaats van de afdeeling en het zelfbesturend landschap Asahan
in het gouvernement Oostkust van Sumatra en
als zoodanig zetel van den Sultan en standplaats
van den assistent-resident. De plaats ligt aan de
Asahan rivier, ongeveer 10 KM. stroomopwaarts
en heeft een vrij drukken handel, vooral op Deli en
de Straits.
Tandjoeng Balai is door een stoomtram (die
echter als spoorweg wordt beschouwd) naar T6bing Tinggi verbonden met het Deli-spoorwegnet, terwijl sedert 1918 een lijntje is open gesteld
naar Teloek Niboeng aan den mond der rivier.
Een telegraafkabel verbindt de plaats met het
bekende vissehersdorp Bagan Si Api Api.
Het aantal inwoners bedroeg volgens den Regeerings-Almanak van 1915, 3790, waarvan 59
Europeanen, 1700 Inlanders, en 1971 Chineezen
onder een luitenant. Op 1 Juli 1917 verkreeg de
plaats een gemeenteraad en in verband daarmode werden eenige belendende kampoengs geannexeerd, waardoor het aantal inwoners steeg
tot 5497, waarvan 125 Europeanen, 3248 Inlanders, 1942 Chineezen, 181 andere Vr. Oosterlingen. Vermelding verdienen verder de landraad
en een particuliere school voor Europeesche kinderen. De laatste jaren ontwikkelde zich in de
omgeving een reusachtige vruchtenteelt, waardoor in 1916 niet minder dan 624.000 K.G.
vruchten werd uitgevoerd.
TANDJOENG BALE!. Zie KARIMOEN.
TANDJOENG BELITOENG. Nieuwe nederzet -

gen T. Karang.

TANDJOENG PINANG. Afdeeling van de residentie Riouw en Onderhoorigheden (zie aldaar).
Zij bestaat uit de Bintan-, Batam-, Boelan-,
Rempang-, Galang- en Abang-eilandengroepen,
(aldus genoemd naar hunne hoofdeilanden), tezamen het N.O.deel van den Riouw-Lingga archipel vormend, en de Tambelangroep, die tot
de Poelau Toedjoeh behoort (zie aldaar).
Bintan met eene oppervlakte van circa 1075
K.M 2 . is het grootste eiland. Het aantal eilanden
is minder groot dan dat der andere afdeelingen
en bedraagt ongeveer
150. De bodem der
eilanden is grootendeels een heuvelachtig land,
waaruit zich bier en daar hoogere toppen verheffen, waarvan slechts enkele door ruggen met
elkander in verbinding staan. De binnenlanden
van al de grootere eilanden zijn bewoond door
Chineezen; Maleiers hebben slcchts nederzettin gen Tangs de kusten of bezetten de kleinere eilanden. Penjingat herbergt, naast een aantal Chineezen, Maleiers en Boegineezen, welke laatste ook op
Senggarang een kampoeng hebben. Orang laut
houden verblijf op Mantang, Gin besar en Noembing, en op Rempang komen nog stammen van
zwervende Orang benoewa of Orang oetan (zie
aldaar) voor.
De voornaamste plaatsen zijn Tandjoeng Pinang of Riouw ,de hoofdplaats van het gewest
(zie aldaar), het daartegenover liggende Songgarang, Penjingat, Samboe, Poelau-Boeloeh, Bojan en Mantang. Samboe is het eilandje ten
N.W. van Batan waar de Kon. Petroleum Mij
haar groote tankinstallatie heeft. Poelau-Boeloeh
in de schoone straat Boelan is de standplaats van
het districtshoofd (Amir) van Batam en een nette.
kampoeng.
Van de in het gewest aanwezige gambir- en
pepertuinen en Europeesche landbouwondernemingen liggen de meeste in de afdeeling Tandj Pinang.
In 1917 telde de bevolking der afdeeling
± 32.600 zielen, waaronder 290 Europeanen,
+8.000 Chineezen en een 100-tal andere Vreemde
Oosterlingen. De middelen van bestaan der bevolking zijn hoofdzakelijk dezelfde als in andere
afdeelingen. Zie verder bij RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN„ onder „bestuur" en
„bevolking".
TANDJOENG PINANG of RIOUW. Hoofdplaats der residentie Riouw en" Onderhoorigheden, ligt aan de vrij smalle baai van Riouw -op
een in 1821 van het Inlandsche vorstenbestuur
op het eiland Bintan verkregen grondgebied.
Het terrein is heuvelachtig, behalve aan den
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kant der baai, waar zich een strook modderig
alluvium bevindt, zoodat er ook geen sprake is
van een mooi zeestrand. De plants is ongezond
wegens het nagenoeg voortdurend heersehen
van malaria. Het drinkwater is goed en wordt
uit een twintigtal openbare en particuliere putten
verkregen. Belialve het schilderachtig gelegen
residentiehuis vindt men er o. a. de nieuwe Holl.
Chin. school, een Europ., een Inl. school, en het
fort „Kroonprins". Als handelsplaats beteekent
Tandjoeng Pinang niet veel wear sedert de
enorme opkomst an Singapore.
TANDJOENG POERA. Hoofdplaats van het
sultanaat Langkat en de afdeeling BenedenLangkat (gouvt. Oostkust van Sumatra), verblijfplaats van den Sultan, en standplaats van
den ass. -resident en een luitenant der Chineezen.
Zij is gelegen aan de Batang Serangan en heeft
spoorwegverbinding met 1Vieclan on Pangkalan
Brandan. Als havenplaats is ze o. m. van gewicht
door een grooten invoer van rijst (in 1916 ruim
5 mil. KG.) en uitvoer van vruchten (in 1916
71.000 K.G., in 1917 zelfs 150.000 KG.). De
plaats verminderde van 3612 inwoners in 1905
tot 2765 inw. op ultimo 1915, waarvan 41 Europeanen, 1089 Inlanders, 1440 Chineezen, 14 Arabieren on 181 andere Vr. Oosterlingen.
TANDJOENG PRIOK. Zie HAVENWERKEN.
TANDJOENG RADJA. Hoofdplaats der onderafdeeling Ogan Ilir (zie aldaar); de plaats heeft
ongeveer 1250 inwoners, w.o. 5 Europeanen. De
aanleg van een zijlijn van den spoorweg Palembang —Moeara Enim hierheen is nog in studio.
TANDJOENG REDEB. Hoofdplaats der onderafd. Beraoe van de afdeeling Samaririda der
residentie Zuider- on Oosterafd. van Borneo, gelegen op de landtong, welke door de Famenvloeiing van de Kclei- on Makam-(Si'gah) rivier gevormd wordt.
TANDJOENG SEILOR. Hoofdplaats der onderafdeeling Boeloengan van de afdeeling Samarinda
der residentie Zuider- on Oosterafd. van Borneo,
gelegen aan den rechteroever van de Boeloenganrivier. Het is de standplaats van een controleur,
terwijl de Sultan van Boeloengan verblijf houdt
in kampoeng Tandjoeng Pelas, aan den linkeroever van genoemde rivier. De handel dozer
plaats is niet onbeduidend en bijna uitsluitend
in handen van Arab. on Chin.
TANDJOENG TOEWA. Zie VARKENSHOEK.
TANDJOENGPANDAN. Hoofdplaats van het
eiland Billiton, dicht bij den rechteroever
der monding van de Tjeroetjoep-rivier aan de
Westkust. Zij is de zetel van den assistant-resident, van den vertegenwoordiger der Billiton
Maatschappij, een luitenant der Chineezen on
een Inlandsch districtshoofd. De plaats telde
op ultimo December 1915 -I- 6000 inwoners,
waarvan --I- 170 Europeanen, ruim 2000 Chineezen en enkele Arabieren on andere Vreemde
Oosterlingen. Er bevindt zich bier een hospitaal
der Billiton Maatschappij, een cementsteenfabriek, eon Gouvernements Europeesche Lagere
School, een Hollandsch-Inlandsche school en
een particuliere Frobelschool. De plants bezit
een waterleiding on twee parken, bij de reede
eon laadhoofd en loskraan.
TANDOEWI (TJI) of TANDOEJ. Rivier op
Java; ontspringt op de vulkaanruine Tjakraboewana on vormt over hare geheele lengte de grens
der Preanger-Regentschappen, eerst met Che-

ribon, dan met Banjoemas. Bij Bandjar wordt
de rivier voor prauwen bevaarbaar on vangt
een drukke scheepvaart aan, die wel sedert den
spoorwegaanleg het koffietransport verloren
heeft, maar toeneemt door de ontginning van
den Westrand der groote moerasvlakte, waarin
de Tji Tandoewi thans treedt. Ten slotte gaat de
rivier langs de Zuidwestpunt der Segara Anakan
(zie aldaar) on heeft zich een weg naar de Mauritsbaai gebroken door den heuvelrug van
Kalipoetjang, die zich voortzet op Noesa Kambangan.
TANDWALVISSCHEN (Odontoceti) zijn die
Walvisschen (zie aldaar), die nog in het bezit van
tanden zijn.
Terwijl men vroeger uit de zeeen van den Indischen Archipel slechts de dolfijnen, Steno irontatus Cuv. en Prodelphinus malayanus Less., on
den Potvisch kende, is dit aantal door het
tijdens de Sibogaexpeditie in den Timor-Archipel
verzamelde on door Max Weber (lets over
Walvischvangst in den Indischen Archipel,
Rumphius-Gedenkboek) voorloopig beschreven
materiaal belangrijk uitgebreid.

TANETTE (TANETE).Zelfbesturendlandschap
aan de Westkust van Z. W. Celebes, behoorende
tot de onderafd. Barroe der afd. Pare-Pare (gouv.
Celebes en ond.), bestuurd door een worst of
vorstin (thans een vorstin, die de Korte Ver-

klaring aflegde, welke in 1914 word goedgekeurd
en bekrachtigd) met den titel van Datoe, bijgestaan door een Hadat van 3 laden. Het is verdeeld
in 2 districten, nl. Tanette, rechtstreeks onder de
Datoe, on Gattarang onder een districtshoofd
met den titel van Aroe. Over het algemeen wordt het land (dat waarschijnlijk ook
steenkolen en eenig goud bevat) geacht niet zeer
vruchtbaar to zijn. De voortbrengselen van den
bodem bestaan hoofdzakelijk uit rijst on djagoeng, voldoende voor eigen gebruik, on verder
wat tabak, suiker en klappers voor uitvoer; zout,
sirih enz. (zoowel als lijnwaden) wordsn van elders ingevoerd on op de pasars to koop aangeboden. Handel on scheepvaart zijn in het land
van geringe beteekenis; de rivicren moeielijk
bevaarbaar. De sterkte der bevolking wordt
geschat op 18.000 zielen, zij behoort tot den
Boegineeschen stam on belijdt den Moh. godsdienst.
Geschiedenis en
Litteratuur zie de
groote Encyclopaedic van Ned. Indio.
TANETE. Een der districten (het Noordelijk
ste) op het eiland Saleier (zie aldaar).
TANGERANG (eigenlijk Tanggeran). Vroeger
eene afdeeling der residentie Batavia; bij
Ind. Stb. 1918 no. 185 is bepaald, dat de afdeelingen Stad on Voorsteden van Batavia en.
Tangerang worden samengevoegd tot eon afdeeling, onder den naam Batavia, met gelijknamige hoofdplaats. Tangerang is thans cane
controle-afdeeling geworden on verdeeld in 3
districten, n.l. Tangerang, Blaradja (eigenlijk
Balaradja) en Maoek, met gelijknamige hoofdplaatsen.
Op het einde van 1917 teldo de afdeeling ongeveer 414.500 zielen, waaronder ongeveer
35.600 Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen en ongeveer 120 Europeanen; zjj beslaat
het Noordwestelijkste deal der residentie.
De controle-afdeeling wordt voor het grootste
gedeelte ingenomen door jonge vormingen, welke

TANC4tRANG— TANIMBAR-, TENIMBAR-,
geen grootere hoogte boven zee bereiken dan
120 M. en met eene flauwe helling van Zuid
naar Noord afdalen.
Door een gegraven vaart, de Mookervaart,
zijn de hoofdplaats Tangerang en de Tji
Se'dane te water verbonden met de Tji
A ngke.
In deze controle-afdeeling liggen een 70-tal
particuliere landerijen, meerendeels van Chineesche eigenaren. Op deze landen wordt voornamelijk rijst verbouwd, verder katjang-tanah,
cassave, kokosnoten, indigo en groenten. Ook
vindt men er vele en groote steenbakkerijen,
terwijl op de strandlanderijen vele vischvijvers
(voor zeevisch) voorkomen.
TANGERANG. Hoofdplaats der gelijknamige
controle-afdeeling, vroeger afdeeling. Zij heet
eigenlijk Tanggoran, terwijl de inlandsche bevolking haar algemeen Benteng noemt.
Het is een plaats met levendigen handel, met
4400 inwoners op het einde van 1905, w. o. 80
Europeanen en ongeveer 1350 Chineezen en
andere Vreemde Oosterlingen, bekend om zijn
soja Benteng, die te Batavia zeer gewild is en
om zijn hoedenindustrie (zie aldaar). Met Batavia is Tangerang verbonden door een 23 K.M.
lange spoorlijn.
TANGGAMOES. Deze fraaie vulkaankegel,
2102 M. hoog, ook wel Keizerspiek genoemd, verheft zich als hoogste berg der Lampongs ten N.
der Semangka-baai. Hij is geheel begroeid en
van uitbarstingen is niets bekend.
TANGGOELANGIN. Zie SRANG (rivier).
TANGKAWANG (BORNEO). Zie HOPEA.
TANGKELE, TANGKOLO (soEND.). Zie
KLEINHOVIA.
TANGKIL (s0END.). Zie GNETUM.
TANGKOEBAN PRAHOE. Deze, vlak ten
Noorden van Bandoeng (Preanger, op de grens
met Batavia) gelegen vulkaan toont van deze
zijde gezien een vrij lange rechte kamlijn, doordat in bijna zuiver West-Oostelijke richting een
drietal kraters gelegen is, n.l. de Kawah Oepas
of K. Lanang, de Kawah Ratoe, en de Kawah
Domas, waarvan de eerste twee nog werkzaam. De Westrand van de K. Oepas is het
hoogst (max. 2084 M.); het niveau van het kratermeertje daarin ligt op 1777 M. ; de wat elliptische rand (lange as N.W. —Z.0.) van de
K. Ratoe is ruim 1800 M. (niveau van het
kratermeertje 1713 M.) ; de kraterbodem van de
K. Domas ligt ruim 1500 M. en loopt naar N.O. geleidelijk af.
TANIMBAR - , TENIMBAR - of TIMOR - LAOETEILANDEN. Groep van 66 eilandjes, gelegen in
den Molukschen Archipel, tusschen 6° 30' en 8°
20' Z.B. en 130° 40' en 132° 10' O.L. met een
totale oppervlakte van ± 5005 K.M 2 . (nl. volgens
de Tabel van den vlakken inhoud van 0.-I. Batavia, 1895.) De voornaamste (d. w. z. bewoonde)
eilanden zijn: Jamdena, het hoofdeilarrd., 120
K.M. lang, Selaroe (samen de Timor-laoet
uitmakende), en Larat, Vordata, Molo, Maro
(deels bewoond door Galelareezen van Halmahera), Sera enz., de eigenlijke Tanimbargroep
vormende. De eilanden bestaan voornl. uit kalkgesteente, meest zeer jonge koraalkalk en
ziin over het algemeen laag; ook de grootere
niet hooger dan 150-250 M. De zgn. Piek van
Laibobar op het gelijknamige eiland is echter
geschat op ruim 400 M. In de onbewoonde binBEKN. ENCYCL. V. N.-I.
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nenlanden van de grootere eilanden bevinden
zich uitgestrekte moerassen.
Volgens vrij betrouwbare gegevens mag de
bevolking op ongeveer 24000 zielen gesteld
worden. Zij woont in negorijen, alle op dezelfde
wijze aangelegd; de hoogste en steilste heuvels,
dicht bij het strand, worden uitgezocht om de
huizen, die op palen staan, to bouwen. Breede
houten trappen (die in oorlogstijd uit elkander
worden genomen) waarvan de leuningen vaak
met snijwerk zijn versierd, geven toegang ' tot
de negorijen, die uit hoogstens 80 huizen bestaan
en bijna alle met muren van klip - of koraalsteen
en ondoordringbaar struikgewas zijn omringd.
Op geringen afstand van de dorpen ziet men
de stellages doodkisten, in den vorm eener dubbele prauw staan, waarin de lijken onder veel
formaliteiten worden neergelegcl. Soms worden
de dooden ook wel eenvoudig op de rotsen
gelegd; en een enkele maal gewoon begraven.
De bevolking bestaat uit krachtige menschen met
sluik haar, dat bij de mannen kunstmatig blond
wordt gemaakt en bij de vrouwen zwart is;
Papoea-typen komen onder de bewoners niet
voor. Het zijn (behalve de Moh. vreemdelingen)
nog grootendeels heidenen. Do kleeding der bevolking is zeer primitief, de mannen hebben
als eenige bedekking een smallen gordel om de
heupen; de vrouwen een korte saroeng, die van
de heupen tot over de knie rijkt en vastgehouden
wordt door een breeden buikband of dunne koperen ketting. Wordt aan kleeding weinig zorg
besteed, aan versiering van het lichaam daarentegen wordt zeer veel gedaan. Zoo bijv. hebben
zij, meestal alleen in de rechter oorlel, groote
gaten en daarin koperen, zilveren, gouden of
beenen oorhangers (de vrouwen bovendien soms
nog wel 8 gaten in den rand van het oor, waarin
kleine ringetjes ). Verder om den hals sn,oeren
bonte kralen of (de mannen) halsbanden van
sagoevruchten; alleen de hoofden dragon hatskragen vun schelpjes. Dan dragon zij om de
armen (pols zoowel als bovenarm) ringen van
schelpen, terwijl de vrouwen bovendien de
enkels met zware koperen ringen (soms eenige
kilo's wegende) versieren; ja, zelfs om de teenen
worden wel ringen gedaan. Tatoeeering, vooral

van het voorhoofd en de binnenarmen, komt vaak
zoowel bij mannen als vrouwen voor, terwijl
eveneens als een soort versiering van het lichaam
worden beschouwd de litteekens van opzettelijk
toegebrachte brandwonden. Gedurende de vroeger veelvuldige oorlogen werden er koppen gesneld en maakte men op Jamdena (volgens Riedel)
gebruik van versch menschenvleesch. In de
laatste jaren kan gezegd worden dat de stand van
zaken er veel verbeterd is, dank zij o. a. een meer
intensief gevoerd bestuur on vermeerderd politietoezicht. De bezigheden der mannen bestaan in het bereiden van palmwijn (aan welken
drank mannen zoowel als vrouwen zich vaak to
buiten gaan), ontginnen der velden, visschen (de
visch wordt niet met netten gevangen, doch
met den hengel, of wel met pijl en boog geschoten),
ter jacht gaan on vangen van schildpadden en
tripang. Enkelen bewerken ook ijzer, koper en
goud; de zilveren on gouden sieraden worden
door hen vervaardigd van gouden on zilveren
munten. De vrouwen doen in het algemeen veel
meer work dan de mannen.
Hoewel de eilanden niet zeer vruchtbaar zijn,
35
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leveren zij voor de geringe behoeften der bevolking in alle opzichten voldoende op : klappers,
pisangs, papaj a's, mangga's, deugdelijk timmerhout, w. o. het waardevolle geelhout. Aan landbouw doet de bevolking bitter weinig.
De bevolking is te onderscheiden in drie klassen : de aanzienlijken (waartoe de hoofden, door
ons orang kaja genoemd, behooren), het yolk en
de vroegere slaven (door de voortdurende oorlogen tusschen de negorijen onderling werden
vroeger veel slaven gemaakt). De waardigheid
der hoofden is erfelijk, hun gezag is echter Diet
onbeperkt.
In de laatste jaren maakte het Christendom
beduidende vorderingen onder de heidensche
bevolking van Jam dena en Selaroe. Sedert 1882
vormen de Tanimbar- on Timorlaoet-eilanden
een afdeeling van de res. Amboina. onder den
naam van Afdeeling Tanimbar- on Babar-eilanden onder het bestuur van een Gezaghebber to
Saumlakki. Voor de juiste indeeling zie Ind.
Stb. 1918 n°. 631.
TANTRI. Zie de groote Encyclopaedia van
Ned. India.
TAPA. Dit Javaansche woord is eene verbastering van het Indische woord tapas, dat de beteekenissen „warmte, gloed, smart, plaag, zelfpijniging, ascese, boete" in zich vereenigt.
Niet alleen in de oude, maar zelfs nog in de
Nieuw-javaansche literatuur vindt men sporen
van den grooten invloed, dien men aan de ascese
toeschrijft. Alleen hierdoor zijn de populaire helden Ardjoena,Pandjienz. in staat, hunne vij anden
te overwinnen. Ook in lateren tijd (na de invoering van den Islam), kende men op Java nog
verschillende soorten van kluizenaars, adjar of
taps als ze zich afzonderen, (igpok als ze in de
maatschappij blijven leven.
TAPA' TOEAN. Een landschap van de gelijknarnige onderafdeeling, afdeeling Westkust van
Atjeh, met de eveneens Tape" Toean geheeten
standplaats van den daarover gestelden controleur. Het landschap Tape- Toean bestaat uit
een smalle strook alluvialen grond, aan de landzij de van drie zij den ingesloten door rotsachtige
bergen, die hier en daar de zee zeer dicht naderen.
De bevolking bestaat hoofdzakelijk van tuinbouw. De sawahcomplexen met levend water
zijn maar klein. Op de hellingen der bergen wordt
ladangrijst verbouwd. Belangrijker zijn de
klapper-, rubber- en kapok-aanplantingen. Van
de pepercultuur, die bier vroeger bloeide, is
niets meer over. Ook notemuskaat en kruidnagelen worden gecultiveerd.
De visscherij met warp- on sleepnetten is ook
niet onbelangrijk. Jacht en veeteelt daarentegen
zijn zonder beteekenis. Uitgevoerd worden vooral
copra, damar, rotan, kapok, notemuskaat en
rubber.
De bevolking is van Minangkabausche of komst on verdeeld in soekoe's, genaamd naar de
landstreek vanwaar men afkomstig is. Het huwelijk tusschen soekoe-genooten is geoorloof d.
TAPALANG. Landschap aan de Westkust van
Celebes, behoorende tot de onderafdeeling Mamoedjoe der afdeeling Mandar. De bevolkingssterkte bedraagt 9000 zielen.
TAPAN. Een der nagri's van het landschap
Indrapoera (zie aldaar), Sum. Westkust. Het is
een belangrijke handelsplaats geworden, (waarbij
de Padangsche handel geinteresseerd is), nadat

het Gouv. de rust in Koerintji verzekerd heeft
(1905). De afvoer uit dit hoogland van de beken.de Koerintji-koffie, van rijst en van boschproducten is belangrijk.
TAPANOELI. De naam, samentrekking van
tapian na oeli (Bataksch), beteekent eigenlijk :
goede of mooie badplaats, en komt meermalen
als naam van een dorp voor. De residentie is
gelegen in het Noordwesten van Sumatra, van
3° tot 15° N.B., tusschen het gouvernement Atjeh
en Onderhoorigheden, het gouvernement Oostkust van Sumatra, de residentie Sumatra's Westkust en den Indischen Oceaan. Tot haar behooren voorts de eilandengroepen Mensala en
Nias. In de laatste jaren (sedert 1902) is de worm
en de uitgebreidheid der residentie meermalen
veranderd; de oppervlakte is thans wellicht
ongeveer 42.000 KM.'
Landb es chr ij Ving. De residentie Tapanoeli wordt bijna geheel ingenomen door bergland, dat een onderdeel vormt van den Boekit
Barisan. Dit bergland bestaat hier meest uit een
aaneenschakeling van vele hoogvlakten, omgeven
on gescheiden door talrijke hooge toppen. Alleen
het Zuiden vertoont een ander karakter; het
behoort door zijn groote lengtedalen tusschen
gebergteketenen natuurkundig bij Midden-Sumatra. Eerst ten Noorden van den Loeboek Raja
begint het eigenlijke type van het bergland van
Tapanoeli, n.l. de hoogvlakten : zie PADANG
LAWAS, SIPIROK, HABINSARAN en TOBA.
Eind 1917 was de bevolking aldus samengesteld: Europ. 723, In]. 761.844, Vr. Oosterl.
2.671.
Middelen van bestaan. Behalve aan de trust,
waar vischvangst het hoofdmiddel van bestaan
is, voorziet de bevolking voornamelijk door den
landbouw in haar levensonderhoud. Rijst is het
hoofdvoedsel; alleen in enkele streken van de
Toba-hoogvlakte kan men gadong (een knolvrucht) als voornaamste voedingsmiddel beschouwen.
Een belangrijk boschproduct van het Noordwestelijk deal van Tapanoeli is de benzoe, waarvan maandelijks alleen uit Baroes van 25.000
tot 45.000 K.G. verscheept wordt. Een tweede
boschproduct, de rotan, wint steeds meer aan beteekenis ; daarentegen heeft de uitvoer van
kamfer, vroeger vrij belangrijk, zoo good als geheel opgehouden.
Van de cultures is die van koffie het oudst, zij
wordt vooral beoefend op de hellingen van den
Loeboek Raja, speciaal in Mandailing, Angkola
en Sipirok. De klappercultuur is in Tapanoeli
reeds haar beginstadium to boven on belooft
langs de kusten on vooral op de eilanden veelbeteekenend to worden; de kapokcultuur bevindt
zich nog in haar eerste windselen, de uitvoer
bedroeg in 1918 iets meer dan 4000 KG.
Een belangrijke datum in de economische ontwikkeling van Tapanoeli was 1908. Toen ward het
gewest op betrekkelijk ruime schaal geopend
voor Europeesche cultures en bleak dat vele
streken uitnemend geschikt waren voor den aanplant van rubber. Vooral in het gebied tusschen
Sibolga en Padang Sidimpoean, met name in
de omgeving van Batang Toroe, is heel wat grond
in erfpacht afgestaan voor hevea.
Bijzondere vermelding verdienen de pas ontsloten Dairi- of Pakpak-landen, die o. m. eenfijn
soort thee opleveren, en beloven Sumatra tot
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het eerste theeland van Ned.-India to waken.
Naast den landbouw is van groot belang de veeteelt. In vroeger jaren was de veestapel veel grooter; epizootieen hebben groote verwoestingen
aangericht. Door beter veterinair toezicht is in de
laatste jaren de toestand weer veel verbeterd.
Voor de Noordelijke streken is ook de teelt van
varkens van beteekenis. In het Mohammedaansche Zuiden ontbreekt natuurlijk dit huisdier.
Sedert zijn verheffing tot zelfstandige residentie is het gewest door krachtig bestuur, door
de intrede van Europeesche cultures en bestuursbemoeienis zienderoogen vooruitgegaan.
B e s t u u r. De laatste administratieve wijzigingen hadden plaats in 1918 (Ind. Stb. no. 718)
en 1919 (Ind. Stb. nos. 272 en 340). Daarbij werd
de residers tie verdeeld in 4 afdeelingen n.l. :
A. S. bolga en Ommelanden met de hoofdplaats
Sibolga.
B. Het eiland Nias en omliggende eilanden
(hoofdplaats Goenoeng Sitoli), onderverdeeld in
twee afdeelingen : a. Noord Nias. b. Zuid Nias.
C. Padang Sidimpoean met gelijknamige hoofdplaats, onderverdeeld in 4 onderafdeelingen.
a. Angkola en Sipirok met de hoofdplaats
Padang Sidimpoean, bestaande uit 16 koeria's.
b. Groot en Klein Mandailing, Oeloe en Pakantan met de hoofdplaats Kota Nopan. c. Padang
Lawas met de hoofdplaats Goenoeng Toea. d.
Natal en Batang Natal (hoofdplaats Natal).
D. Bataklanden met de hoofdplaatsTaroetoeng,
onderverdeeld in 6 onderafdeelingen:
a. Silindoeng met de hoofdplaats Taroetoeng,
b. Hoogvlakte van Toba met de hoofdplaats,
Si Borong Borong. c. Toba met de hoofdplaats
Balige. d. Baroes met de hoofdplaats Baroes.
e. Samosir met de hoofdplaats Pangoeroeran.
Dairi-landen.
De tegenwoordige hoofdplaats,is Sibolga (sedert 1906); het is niet ondenkbaar, dat mettertijd
een andere plaatb weer als hoofdplaats in aanmerking zal komen, omdat Sibolga zeer ongezond
is (wat men door een kostbare assaineering evenwel thins bezig is te verbeteren).
Van groote beteekenis voor de ontwikkeling
van het gewest is de arbeid der zending en het
onderwijs.
Volgens het verslag over 1916, uitgegeven in
Juli 1917, waren toen in Tapanoeli werkzaam :
van het Rijnsche zendelinggenootschap (met
inbegrip van verlofgangers) 83 zendelingen (van.
wie 23 op Nias), hieronder begrepen zendelingartsen, onderwijzers, landbouwkundigen (van wie
1 op Nias), 13 zendingszusters (van wie 3 op
Nias). Het aantal gewone zendingsscholen is
520 op den Sumatrawal, 136 op Nias.
Er zijn twee kweekscholen voor de opleiding
van inlandsche onderwijzers, een to Si Poholon
(voor 120 leerlingen) en een te Ombolata op Nias
(voor ± 40 leerlingen).
Het geheele aantal Christenen was op den vasten wal (1919), 183247, op Nias (1917), 17795.
Behalve het Rijnsche zendelinggenootschap, dat
arbeidt in het geheele Noordelijke deel van Tapanoeli, tot Sipirok en Si Manosa (bij Sibolga), zijn
nog werkzaam het Java-Comite in Angkola, met
drie zendelingen, en de Doopsgezinde zending in
Mandailing en Pakantan, eveneens met drie zendelingen. Het aantal scholen dier genootschappen bedraagt respectievelijk 14 en 4. (Zie voorts
op ZENDING).

547

TAPIH, letterlijk „omslag, hulsel" dan.
onder Dajaks, Balineezen, Maleiers on Javanen
„vrouwen-rok", en wel bepaaldelijk een „open
rok" in tegenstelling tot het samengenaaide.
koker-doek, de s a r o e n g (zie dit woord)..
Zoo behoort op Java de tapih der vrouw naastde bebed van den man; beide zijn geheel dezelfde
kleedingstukken, van ± 1.05 M. breedte bij
± 2,50-3 M. lengte, alleen door de verschillende bestemming in naam onderscheiden.
TAPIOCA-MEEL. In de laatste jaren heeft
zich in Ned.-India de bereiding van cassavemeel
(tapioca) tot een, zoowel voor Europeanen als
inlanders, bij uitstek belangrijke industrie ontwikkeld. In 1914 werd van Java uitgevoerd
48.546.000 K.G., var de Buitenbezittingen
391.000 K.G.
Een vrij belangrijk aantal fabrieken en fabriekjes houdt zich op Java met de bereiding van
cassavemeel bezig, terwijl ook door de bevolking
op primitieve mauler groote hoeveelheden meel
geproduceerd worden.
Sedert korten tijd hebben zich ook hier eenige
fabrieken ingericht voor de fabricatie van flake
en pearl, in navolging van de Straits, waar bijna
alle meel tot deze producten wordt verwerkt.
Naar de bereiding onderscheidt men twee soorten van cassavemeel, en wel K a m p on gmeel en Fabrieksmeel.
Literatuur : E. de Kruijff, De cassavemeelindustrie op Java. (Teysmannia, jaargang 1909).
TAPIR (Tapirus), behoort tot de Perissodactyla. Hij heeft, evenals de verwante Neushoorn,
een dikke huid, die dun behaard is.
De tapirs zijn kortpootige, plompe dieren met
zeer korten staart en korte, bewegelijke slurf,.
aan het cind waarvan de neusgaten liggen. Het.
zijn eenzaam levende, plantenetende dieren. In
voor-historischen tijd hebben ze een groote verspreiding gehad, tegenwoordig leven ze nog slechts
in Centraal- en Z.-Amerika en in Achter-India,
Sumatra en Borneo. De eenige Aziatische soort
is T. indices Cuv., die ongeveer 2 M. lang wordt.
Als op Sumatra gebruikelijke namen worden,
genoemd: koeda ajar, koeda arau, koeda rimba,
babi aloe, seladang, gindol, tenoek.
TAPOENG'S. Landstreek in de afdeeling
Bengkalis, gouvt. Oostkust van Sumatra, gevormd door het stroomgebied van de Tapoengkiri en Tapoeng-kanan (zie SUMATRA. Siakrivier).
De bevolking der Tapoeng's moat
van zuiver Minangkabauschen oorsprong zijn;
taal, zoowel als zeden en gewoonten wijzen daarop.
TAPSIR. Verbastering van het Arabische
taisir, d. i. Koran-uitlegging. Een kitab tapsir
is een. Koran-commentaar.
TARAKAN. Eiland behoorende tot het landschap Boeloengan, afdeeling Samarinda, residentie Z. en O.afd. v. Borneo. Bevat petroleumhoudende terreinen. De Bataafsche Petroleum
Maatschappij heeft hier eene belangrijke vestiging. Er bevindt zich een station voor draadlooze telegrafie.
TARATAK BOELOEH. Druk centrum voor
den inlandschen handel, gelegen in het gouv.
Oostkust van Sumatra aan de Kampar Kanan,
een weinig heneden de plaats, waar deze rivier
het gewest betreedt.
TARAWANGSA. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN p. 336.
TARAWEH. Zie VASTENMAAND.
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TAREKAT is de uit het Arabische tarikah
verbasterde benaming, waarmede op Java eene
mystieke orde of broederschap aangeduid wordt.
Zie: ISLAM II, e. Eenige dezer orden zijn ook
'op Java en in verscheidene andere streken van
den Indischen Archipel zeer verbreid. Duizenden
uit alle klassen der Inlandsche bevolking laten
zich daarin opnemen, hetzij in hunne woonplaats,
hetzij te Mekka bij gelegenheid der bedevaart.
De orden ontleenen haren naam aan de personen, die als hare stichters bekend staan; zoo
zijn o.a. bekend de tarikah der S j at t a r i j j a h,
de Ka dirijjah en Naksjiban.dijjah,deSjadilijjah endeSammanijj a h (zie SAMMAN).
Iedere orde tracht het voor alien gemeenschappelijke doel, de verkrijging der ware mystieke Godskennis, te bereiken langs de door
haren stichter aangewezen tarikah (d. i. weg).
Tusschen de methoden der verschillende orden
bestaat feitelijk geen diepgaand verschil. Hoofd.
zaak is voor alien: het in achtnemen van zekere
vrome leefregelen, de beoefening eener strenge
moraal, concentratie van den geest in mystieke
overpeinzin.g en het zich verdiepen in het Opperwezen, — alles onder leiding van den goeroe of
sjech. De meeste orden kennen bovendien de
min of meer luidruchtige samenkomsten der
broeders, welke ten doel hebben, zich door gemeenschappelijke godsdienstoefeningen in mystieke geestverrukking to brengen. Ter bereiking
van dit doel worden vooral dansen on andere
opwindende lichaarnsbewegingen verricht, onder
begeleiding van muziek en het reciteeren van wirid' s, dikir' s en ratib' s. Zie DIKIR, RATIB
WIRID.
De sjech' s zoowel als de personen, die hen op
verschillende plaatsen als badal' s of kalipah' s
(chalilah' s) vervangen, behooren volgens do
strenge leer aan hooge eischen to voldoen. De
praktijk beantwoordt intusschen slechts in zeer
geringe mate aan deze eischen. Slechts weinigen
van hen, die als leiders optreden, kuunen als
werkelijk kundige, bevoegde personen gelden.
Aan de meesten hunner -wordt bovendien niet
zonder grond grove geldzucht, eigenbaat, heerschzucht en gebrek aan ernst verweten. Hun oogmerk is bovenal, grooten aanhang to verwerven.
Aanpassing aan populair bijgeloof is bij het
mystieke onderricht rnoeilijk to vermijden.
Strange wetgeleerden koesteren tegen de
orden in Ned.-India ernstige bedenkingen.
Voor eene koloniale regeering schuilen in het
tarikah-wezen ongetwijfeld gevaren. De broederschappen vormen min of meer krachtige organisaties, tot gehoorzaamheid aan hare 8Mch' s
verplicht. Aanhoudend toezicht van overheidswege op doze broederschappen is dus noodzakelijk. Het ward nader geregeld in de Ordonnantie
van 2 Nov. 1905 betreffende het Mohammedaansch godsdienstonderwijs (Ind. Stb. 1905
no. 550); vgl. over de voorschriften ter uitvoering dier Ordonnantie: Bijbl. 6362.
TAROEM (MAL., SOEND.). Zie INDIGOFERA.
TAROEM (TR). Grootste rivier van WestJava. Zij neemt baron oorsprong uit het moeras
Rantj a Ode, op het hoogland van Tegal Pad oeng,
dat tusschen de vulkanen Wajang-Windoe on
Kawah Manoek op 1550-1650 M. hoogte
gelegen is. Beneden dit hoogland stort de Tji
Taroem zich in een prachtige kloof, die verderop

in diepte afneemt on voor kleine, fraai gelegde
sawah-terrassen ruimte laat. Bij Madjalaj a
(670 M.) betreedt de rivier, zich Westwaarts
wendend, de Bandoengsche meervlakte. Van de
Noordzijde neemt de Tji Taroem o. a. op de
Tji Kapoendoeng, die van den Boekit Toenggoel
komt, een fraaien waterval vormt on door de
hoofdplaats Bandoeng stroomt, en de Tji Mahi.
Na op de vlakte van Tjililin de Tji Minjak, de
hoofdbeek dezer vlakte, to hebben opgenomen,
stort zij zich in de kloof, waarin ze door het
Tjiandjoersche scheidingsgebergte breekt. Dit
is het meest grootsche doorbrekingsdal van Java,
bijna drie uren gaans lang. De rivier heeft er
eerst een waterval van enkele meters hoogte,
de Tjoeroek Dingding. Dan volgt een vernauwing
der kloof tot een spleet van 5 M. breedte, Tjoekang Ragong. Daarna de prachtige, 25 M. hooge
waterval Tjoeroek Halimoen (nevelval). Eindelijk de engte Sanghjang Heloet, op sommige
punten slechts 3 M. breed, waarbij een deal van
het water door een grot schiet, de Sanghjang
Tjikoro.
De Tji Sokan is de grootste zijtak der Tji
Taroem in den bovenloop. Hare bronnen liggen
op de vulkaanruine Kondang Loehoer. De Tji
Sokan ontvangt bij Tjihea al het water van het
vruchtbare hoogland van Tjiandjoer, door middel van de Tji Andjoer.
Aan de N. Grens der Preanger wordt de Tji
Taroem door den Goenoeng Tjantajan tot een
seherpe bocht gedwongen; verderop baant ze
zich een weg tusschen het Parang- en het
Sanggaboewan a-gebergte.
Beneden Tjikao gaat de rivier eerst door een
meestal breed dal tusschen lage, woest begroeide
heuvels. Enkele kilometers boven Krawang komt
ze in de kustvlakte, die ten Oosten een vrij goed
bevolkt rijstland is, nabij de bedding in den
regentijd dikwijls overstroomd; het water stijgt
dan veelal 11 M. boven den Oostmoeson-stand.
Aan de Westzijde wordt de Tji Beet opgenomen,
de grootste, van alle zijrivieren. De Tji Taroem
verder afgaand, vindt men de oeverlanden
steeds moerassiger on minder bevolkt. Alleen
vlak langs den stroom blijven de sawah's strooken
vormen en op de dijken, door de natuurlijke
oeverwallen gedragen, liggen de dorpen in haast
onafgebroken rij. Vooral voorbij de Noordwestwaartsche ombuiging ziet men verder bijna niets
dan moerasbosch.
De delta in engeren zin, gerekend van de eerste
splitsing bij Tjabangboengin, is niets dan een
hoog on dicht moeraswoud.
TAROENA. Zie KANDHAR-TAROENA.
TAROETOENG. Hoofdplaats van de onderafdeeling Silindoeng en van de afdeeling Bataklanden der residentie Tapanoeli on als zoodanig
standplaats van den controleur en van den assistent resident. De plaats ligt ten Zuiden van
het Tobameer aan den Westkant van de Silindoeng vlakte, op een hoogte van 1076 M.
Het is een belangrijk centrum van de geheele
Toba-hoogvlakte; de zending heeft Taroetoeng
al vrij spoedig uitverkoren als geschikt punt
om van daar uit de kerstening der Toba Bataks
aan to vangen (Zie PEA RADJA).
TARWE. Tritieum soorten. Reeds in het jaar
1790 vermeldt .reel V van de Verhandelingen
van het Bataviaasch Genootsehap, dat or to
Jacatra goede resultaten worden bereikt met den
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aanplant van tarwesoorten van verschillende
herkomst. In de jaren tusschen 1828 en 1872
werd tarwe geplant op de hellingen van den
Merbaboe.
Later geraakte deze cultuur in hetvergeetboek,
iotdat in de jaren 1916 tot 1918 op last van den
Directeur van Landbouw nieuwe proeven met
den verbouw van tarwe werden genomen. Op
verscheidene plaatsen mislukten deze tengevolge
van zware regens, die een verwoestenden aanval
van schimmelziekten veroorzaakten, maar van
andere streken kwamen opbrengsten, welke de
verwachtingen verre overtroffen. De mooiste
proefaanplantingen werden in het Tenggergebergte verkregen op een hoogte van 6000 tot
7000 voet.
De naam voor tarwe in verschillende Inl.
talen is gandoem.
TASIKMALAJA. Oostelijkste afdeeling der
residentie Preanger Regentschappen, met een
oppervlakte van 5681 K.M. 2 , zij bestaat uit de
regentschappen Tasikmalaja en Tjiamis, en uit
de controle-afd. Tasikmalaj a, Mangoenre'dja,
Bandjar en Tjiamis. Zij telde einde 1917 eene
bevolking van ± 937.000 zielen, waaronder
± 670 Europeanen en ± 2800 Chineezen. Het
aanval Chineezen is in den laatsten tijd sterk
toegenomen, doordat de aanleg van den Staatsspoorweg Bandjar—Parigi vele Chineesche workkrachten trekt.
De spoorlijn Batavia— Bandoeng Djokjakarta loopt dwars door de geheele afdeeling.
Van Tasikmalaja naar Singaparna loopt de
eenige stoomtram in de residentie. Op het
eind van 1916 waren er 78 erfpachtsperceelen
en 4 ondernemingen op den grondslag van overeenkomsten met de bevolking.
TASIKMALAJA. Ward in 1901 de hoofdplaats
van de afdeeling on het regentschap Soekapoera,
sinds 1913 (Ind. Stb. no. 356) naar die hoofdplaats ook Tasikmalaja geheeten. Het ligt aan
de spoorlijn van Bandoeng naar Djokjakarta on
had eind 1905 ruim 10.000 inwoners, waaronder
± 130 Europeanen, en 560 Chineezen. Het is een
vriendelijke binnenplaats, die door talrijke, goad
onderhouden binnenwegen met de omliggende
plaatsen verbonden is. Men vindt er eene fraaie
moskee, enkele jaren geleden herbouwd on een
der grootste pasars van de Preanger- Regentschappen.
TASMAN (ABEL JANSZOON). Geboren vermoedelijk in het jaar 1603 in het dorpje Lutjegast in Groningen. In begin 1633 vertrok Tasman,
voor zoover bekend, voor het cerst naar Indio per
„Banda", uitgerust door de Kamer van Amsterdam. In 'mile werd hij als stuurman, schipper
er onderbevelhebber met verschillende opdrachten belast. De voornaamste was die,
welke voor altijd zijn naam zoude verbinden
aan de ontdekking van het vijfde wereiddeel. De
eerste ontdekkingsreis naar Australia had plaats
in 1642/43, waarbij Tasman optrad als schippercommandeur. Den 15en Juni 1643 teruggekeerd,
volgde van Januari—Augustus 1644 de tweede
ontdekkingstocht naar Australia.
Omstreeks 1652 uit den dienst der 0. I. C. getreden, dreef hij daarna van Batavia uit kusthandel voor eigen rekening. Zijn laatste levensjaren bracht hij to Batavia door, waar hij in 1659
overleed.
TATOEEEREN. Tot de gebruiken, die door de
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geheele wereld verspreid zijn, behoort het tatoeeeren, d.w.z. het maken van teekeningen op de
huid door insnijding met een scherp instrument
on inwrijving met een kleurstof. Terwijl wij voor
het gebruik in het algemeen verwijzen naar de
monographic van W. Joest, Narbenzeichnen and
Korperbemalen (Berlin 1887), bepalen wij ons
hier tot het tatoeeeren in den Indischen Archipel..
N a a m. Tatoeeeren is afgeleid van het Tahitische tatau, een geredupliceerde vorm van het
Samoaansche tau, dat ontstaan is uit tatu. Dit
woord beteekent in 't Javaansch „wood, gewond". Nog meer verspreid in Indonesia zijn de
woorden, afgeleid van den stam tek of tik, die
„prikken, krassen, schrijven" beteekent.
' V erspr eidin g. Het tatoeoeren is niet in
zwang bij de meer beschaafde bewoners van
Sumatra on Celebes, doch wel op Borneo,
de Philippijnen (bij de Igorroten on Negrito's),
de eilanden ten Weston van Sumatra (Zuid-Nias,
Batoe-eilanden, Mentawei-eilanden) de Orang
Semang van Malaka, op de Molukken on Kleine
Soenda-eilanden (Ceram, Ambon, Tenimbar, Timorlaoet, Babar, Kisar, Wetar, Kei, Aroe, Flores,
Soemba enz.) en Nieuw-Guinea (vooral in het
Westelijke of Nederlandsche gedeelte).
Werktuigen; figuren. Gewoonlijk
gebruikt men een metalen (geelkoperen) staafjo
of stiletje met een omgebogen punt (by. bij de
Dajaks der Z.0.-afdeeling van Borneo, de Tonimbar-eilanders enz.), dat met een houten.
hamertje in het vleesch gedreven wordt. Soms
gebruikt men in plaats van een staafje naalden,
een doom of een fijn beentje, een vischgraat enz.
De wondjes worden ingewreven met een zwarte
kleurstof, gewoonlijk root van damar (hars), met
water gemengd, bij de Olo Ngadjoe der Zuider- on Oosterafdeeling van Borneo met eeneindigo-oplossing.
De ingeprikte figuren verschillen naar gelang
van het lichaamsdeel, de sekse, den volksstam,
enz. Bij sommige volken zijn alleen de mannen,
bij andere alleen de vrouwen, bij weer andere
beide seksen getatoeeerd. Nu eons is bijna het
geheele lichaam, dan weer zijn slechts enkele
lichaamsdeelen getatoeeerd.
Beteekenis. In Polynesia en ook bij de
Papoea's der Geelvinksbaai geschiedt het tatoeeeren soms als teeken van rouw, doch gewoonlijk is het eenvoudig een middel tot versiering,
o.a. bij de Papoea's van de Doreh- on Humboldtsbaai, bij de Mendalam-Kajans van Centraal-Borneo enz. Op Ceram is tatoeage van
mannen een bewijs, dat zij lid zijn van het
Kakian-verbond. Op T6nimbar en Timorlaoet
dient het tatoe6eren behalve tot versiering ook
tot aanduiding van den stand.
Het beschilderen der huid. Behalve door tatoeage wordt de huid ook bij vele
volken versierd door besehildering; bijv. bij
de Mentawei-eilanders, de Karo-Bataks, in
Centraal-Celebes, op Borneo, op Niouw-Gqin. ,?,t,

op Java en Bali (zie ook BORER).
Het kleuren der nagels en ooglede n. Terwijl het beschilderen der huid zoowel bij de heidensche als bij de Moslinische
volken voorkomt, is het kleuren der angels
een gebruik, dat de Moslimsehe volken van den
Indischen Archipel aan de Arabieren of Perzen
ontleend hebben. De nagels worden gekleurd
met eon pap, bestaande uit de fijngewreven bla-
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deren van de henna (Lawsonia alba) en houtskool.
Zie LAWS ONIA.
Literatuur. 'lie de uitvoerige opgave in de
groote Encycl. van Ned. Indie.
TAWAE LI. Zelfbesturend landschap, ressorteerende onder de residentie Menado en behoorende
tot de Kajelische landschappen. Het bestaat uit
2 deelen, het Zuidelijk deel, het eigenlijke Tawaoli en het Noordelijk deel of Sirendja. De
bevolking is ruirn 13.000 zielen stark en vnl.
aan de kusten gevestigd; de bergstreken zijn nagenoeg onbewoond. Hoofdmiddelen van bestaan
zijn landbouw (rijst, mail en klappers) en inzameling van boschproducten.
TAWAELIA. Bronrivier van de Koro-rivier.
Zie CELEBES b. MID ',EN CELEBES. p. 97.
TAWALI. Zie KASIROETA.
TAWAR MEER. (Laut Tawar). Meer in de
GajOlanden van de afdeeling Noordkust van
Atjeh. Het wordt vooral aan de Noord- en
Zuidoevers begrensd door bergketenen van 1800
tot 2600 M. hoogte. Het is thans 16 K.M. lang
en slechts 4 a 5 KM. breed; oppervlakte ongeveer 56 KM. 2 ; grootste diepte niet meer dan
75 M; het ligt 1200 M. hoog.
TEBING TINGGI. Onderafd. der afdeeling Palembangsche bovenlanden, met een oppervlakte
van 2659 K. M2 . De gelijknamige hoofdplaats, gelegen aan de Moesi en aan den grooten weg van Benkoelen naar Palembang, de standplaats van den
controleur, 103 M 2 . boven zee, heeft eon bevolking van ruim 1300 personen, nl. eon 10 tal Europeanen, 1100 Inl., 165 Chin. (onder een Chin. luitenant) en enkele andere Vreemde Oosterlingen.
De plaats 'Ming Tinggi ligt aan de Moesi op
298 K.M. van Palembang. Zie overigens PALEMBANG.
TEBING TINGGI. Hoofdplaats van de onderafdeelingPadang en Bodagei der afdeeling Deli en
Serdang in het gouvt. Oostkust van Sumatra,
standplaats van den controleur en van een luitenant der Chineezen. Ook is er een landraad gevestigd. De plaats, aan de Padang-rivier gelegen, heeft
ruim 7000 inwoners, w. o. een 30-talEur., en ± 1100
Vr. Oosterlingen, waaronder niet minder dan
968 Chineezen (Reg. alm. 1919). Sedert de inlijving van de Bataksche landschappen is de beteekenis van Tebing Tinggi zeer toegenomen. Daartoe heeft vooral bijgedragen de opening van vele
landbouwondernemingen in den omtrek, in het
bijzonder voor de hevea- en tabakscultuur. Bovendien is het thans een belangrijk verkeersmiddelpunt. Een spoorweg verbindt de plaats
met Medan, welke lijn thans Z.O.-waarts is doorgetrokken naar Tandjoengbalai en Teloek Niboeng aan de Asahan rivier. Een stroomtram
gaat Zuidwaarts over Dolok Merawan naar Romatang Siantar tot ontsluiting van de Bataklanden.
Groote rijwegen verbinden de plaats verder met
Medan en het haventje Bandar Chalipah, terwijl
zeer veel beteekenis heeft de voltooiing van den
Toba weg; ter verbinding van Sibolga, hoofdstad
van Tapanoeli, met Yelping Tinggi.
TEBING TINGGI. Een van de grootste eilanden
in de Straat van Malaka, tusschen de Kampar- en
Siak riviermondingen gelegen en gescheiden van
het vaste land door de Brouwerstraat. Administratief behoort het tot de afdeeling Bengkalis
van het gouvernement Oostkust van Sumatra.
Het eiland is laag en moerassig en bedekt met
uitgestrekte sagoe-bosschen. Bereiden van sagoe,

die uitgevoerd wordt naar Singapore, is een der
hoofdmiddelen van bestaan. Chineezen hebben
hier groote houtaankappen, met plankenzagerijen
en houtskoolbranderijen (zie PANGLONG).
TEBOENGKOES (TAMOEKOES). Zie BOELELENG.
TEBOESANSTELSEL. Zie het art. in de
groote Encyclopaedia van Ned.
TECTONA. Zie DJATI.
'MAL. Afdeeling en regentschap der residentie Pekalongan. Vroeger was er een gewest
regal, bestaande uit de afdeelingen, tevens
regentschappen regal, Pemalang en Braes.
Op 1 Januari 1901 ward het met de residentie
Pekalongan vereenigd (Ind. Stb. 1900 no 334.)
De afd. is groot bijna 600 K.111 2 . ; zij is verdeeld
in 2 controle-afdeelingen, nl. Tegal , omvattende
de districten regal (hpl. Mangkoekoesoeman),
Adiwerna en Soeradadi, en Protjot met de districten Slawi, Pangkah, Balapoelang, Boemidjawa
en Djatinegara. Het Noordelijke gedeelte der
afdeeling wordt ingenomen door eene breede
strook alluvium, die in kwartaire gronden
overgaat; het middelste gedeelte bestaat uit
tertiaire heuvels tot de mergel-etage behoorende,
en het Zuidelijke gedeelte ligt op de hellingen van.
den Slamet en is dus vulkanisch. Er zijn twee erfpachtsperceelen, waarop rijst on andere gewassen
voor de Inlandsche markt worden geteeld, in de
laagvlakte gelegen; verder werken er zeven suikerfabrieken op overeenkomsten met de inl. bevolking. Op het eind van 1917 telde doze afdeeling
± 595000 zielen, waarvan ± 1700 Europeanen
± 7900 Chin. en andere Vr. Oosterlingen.
TEGAL. Voormalige gewestelijke hoofdplaats
en thans hoofdplaats van het regentschap en de
afdeeling van lien naam, gelegen aan de Javazee, den grooten postweg, de stoomtramlijn
Semarang —Cheribon en de kali Goeng, die door
het Oostelijke deel van de stad stroomt. Van de
hoofdplaats regal wordt beweerd, dat daar sedert
de tiende ceuw reeds Chineezen gevestigd zijn.
Valentijn beschrijft regal als eene vrij volkrijke
plaats. Zij is niet in dezelfde mate als andere
voorname kustplaatsen in bevolking vooruitgegaan ; op het eind van 1905 bedroeg het aantal
inwoners ruim 32.000, waarvan ± 600 Europeanen, ± 2700 Chineezen en ± 1000 Arabieren
en andere Vreemde Oosterlingen. De groote postweg doorsnijdt de stad. Onder de inlandsche bevolking ter hoofdplaats vindt men bekwame
timmerlieden, smeden, steenhouwers en roodververs.
TEGALWAROE-LANDEN. Groot particulier
land in de afdeeling Krawang, in Chineesche
handen; het voert rijst, vogelnestjes, boschproducten en thee uit. De grootte bedraagt
86.096 bouws, de bevolking bestond op 1 Januari 1917 uit ± 40.000 zielen.
TELAGA BODAS. Tweelingvulkaan met den
Galoenggoeng met een van Garoet uit zeer bezocht kratermeer ; uitvoerige beschrijving bij
Verbeek, Java. 687, ook bij Junghuhn, Java II.
145. Het hoogste punt ligt op 2241 M.; het meerniveau op 1720 M. Op eenigen afstand van.
den Oostoever bevindt zich een bekende mofette, Padjagalan, genoemd (zie aldaar). Fete's
van het meer komen ook voor in Ned. Indie Oud
en Nieuw II. 198.
TELEGRAAFDIENST, Zie POST- EN TELEGRAAFDIENST.
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TELOK of TELOEK. Maleisch voor inham,
baai.
TELOK DALAM (Nias). Kleine baai aan de
Z.O. punt van Nias, aan welke het gelijknamige
plaatsje, het belangrijkste van dit gedeelte van
het eiland, is gelegen.
TELOK .NIBOENG. Jonge nederzetting ter
Oostkust van Sumatra aan den mond der Asahan
rivier, de toekomstige concurrent van Tandjoeng
Balai. Waarschijnlijk zullen heel spoedig de handelsinrichtingen en kantoren zich hierheen verplaatsen. De haveninrichtingen werden Februari
1918 in gebruik genomen, gelijktijdig hiermede
werd het lijnvak Tandjoeng Balai—Telok Niboeng van de Deli Spoorweg Mij. opengesteld,
terwijl de dienst der douane hier eon hulp-tolkantoor vestigde.
TELOKBETONG. Zuidelijke afdeeling der residentie Lampongsche Districten, omvattende de
onderafdeelingen Telokbetong, Kalianda en
Kota Agoeng.
TELOKBETONG. De in 1912 (Ind. Stb. no.
462) gevormde onderafdeeling Telokbetong omvat de vroegere afdeeling Ommelanden van Telokbetong en de hoofdplaats Telokbetong, welke
hoofdplaats voor 1912 een afzonderlijk ressort
vormde, rechtstreeks door den Resident bestuurd. De hoofdplaats Telokbetong omvat sedert 1912 ook het ± 5 K.M. Noordelijk daarvan
gelegene Tandjoeng Karang en de kampoengs,
gelegen aan den grooten weg,die Telokbetong met
Tandjoeng Karang verbindt. De onderafdeeling
Telokbetong is een der belangrijkste der residentie; door verschillende wegen is de hoofdplaats
met het binnenland en aangrenzende onderafdeelingen verbonden.
Het aantal landbouwondernemingen is in de
laatste jaren geregeld toegenomen; (vooral hevea
en koffie).
Voor de exploitatie van ijzererts-, goud- en
koperlagen werden in de laatste jaren mijnconcessies verleend. De hoofdplaats Telokbetong,
waar de Resident gevestigd is, en standplaats van.
een Controleur, en de Oosthaven zijn de plaatsen voor in- en uitvoer en centra van de handelsbeweging aan de Lampongbaai.
Omtrent gebruiken en gewoonten der inl.
bevolking, zie LAMPONGSCHE DISTRICTEN.
Bevolking.
TELOMOJO (TELAMAJ A). Een vulkaanruine
in Semarang, welke aan de Z.zijde door de producten van den Merbaboe overdekt is geworden.
De top bestaat nit een ouderen wijden ringwal
K.M. middellijn) en een jongeren (3,6 K.M.),
die bijna geheel bewaard is gebleven. Die beide
ringwallen raken elkander in het hoogste punt.
ALONG (BOER NI). Deze nog werkzame
vulkaan, 2685 M. hoog, lijkt als een groote parasiet op den Z. voet van den ouderen Geureudong
(2912 M.) opgebouwd to zijn; op den Z.O. voet
verrijst een andere kegel, de Popandji (2428 M.).
De geheele groep verheft zich vlak N. van de
Laut Tawar in de Gajolanden (Atjeh).
AMANGGOENG. Afdeeling en regentschap
der residentie K6doe, groot 900 K.M 2 . en uitin.akende het Noordoostelijke deel van het gewest.
Tot 1 April 1921 was zij verdeeld in twee controle-afdeeiingen, Temanggoeng en Parakan.
De afdeeling Temanggoeng bestaat uit twee
deelen, die geologisch en als gevolg daarvan ook
economisch, zeer verschillen. Het Westelijke
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en Zuidwestelijke deel wordt ingenomen door
de hellingen van de vulkanen Soembing (3336
M.), Sindoro (3145 M.), Tolerep en Prahoe
(2565 M.). Op dien vulkanischen bodem bloeit
de tabakscultuur, waarvan de winsten echter
voor een groot gedeelte door Chineesche opkoopers worden genoten. De rijkdom aan bevloeiingswater in dit gedeelte maakt drie rijstoogsten in twee jaren mogelijk, echter niet als
de rijstcultuur met tabakscultuur wordt afgewisseld. De Oostelijke helft der afdeeling —
met uitzondering van den Noordoostelijken
hoek, bestaande uit de Zuidwestelijke hellingen
van den Oengaran (2060 M.) — is tertiaire
grond. In dit Oostelijke gedeelte zijn tegalvelden
het meest voorkomende; de sawah-velden, die
men er aantreft, zijn van den regen afhankelijk.
De voornaamste rivieren van deze afdeeling
zijn de Progo en de Bodri.
De hoofdplaats Temanggoeng is ten W. van
de Kali Progo aan eene zijrivier van deze, de
Kali Koewas, en op vulkanischen bodem gelegen.
Op het einde van 1917 bedroeg het zielental
dezer afdeeling ± 300 Europeanen, ± 4150 Chineezen en ± 311.600 inlanders. De afdeelingshoofdplaats is gelegen aan den zijtak SetjangParakan van den stoomtramweg DjokjakartaAmbarawa.
TEMBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN, p., 336.
TgMBELEK (JA.v.). Zie LANTANA.
TEMBESI (TAMBESI). Rechter zijrivier van
de Batang Hari, ontspringende op de hellingen
van den Masoerai, een der vulkanen van de Barisan in de residentie Djambi, stroomt aanvankelijk in N.O. richting, buigt echter spoedig naar
het 0., om bij Sarolangoen, waar rechts do Asei
wordt opgenomen, weer een N. 0. richting aan to
nemen. Beneden genoemde plaats valt de belangrijke linkerzijrivier de Batang Merangin (zie
aldaar) erin, die de rivier bevaarbaar maakt tot
aan haar uitmonding in de Batang Hari bij
Tembesi.
TEMBESOE (MAL.). Zie FAGRAEA FRAGANS.
TEMBILAHAN. Standplaats van den civielengezaghebber, bestuurder der onderafdeeling Indragirische Benedenlanden, residentie Riouw en
Onderh. De plaats ligt aan den linkeroever van
de Kwantan, waarvan de twee breeds monden
goed bevaarbaar zijn, terwijl het achterland
rijk is. Het is het centrum der streek, waar zich de
immigreerende Bandjareezen vestigden en groote
klappertuinen en rijstvelden hebben aangelegd.
Tembilahan is daardoor een opkomend plaatsje
geworden; de wekelijksche markt wordt zeer
druk bezocht.

TEMIANG Atj. Teumieng. Zuidelijkste onderafdeeling van de afdeeling Oostkust van Atjeh,
bevloeid door Simpang kanan en Simpang kiri,
die zich bij Koeala Simpang vereenigen tot
Soengei `1 , rniang; telde ultimo 1915: 2760 geregistreerde mannen, Atjehers en 141aleiers.
De bevolking leeft van rijstbouw, die uitsluitend op ladangs geschiedt, doch niet genoeg
oplevert voor de plaatseiijke behoefte. Voorts
cultuur van rubber en paper.
TEMMINGK (COE1:4E.AAD JACOB). Geboren
in 1778 to Amsterdam, overleden in 1858 op zijn
buitengoed „Wildlust" bij Lisse. Eerste direc-
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teur van het in 1820 gestichte Rijks Museum.
van Nat. Hist. to Leiden; de door hem bijeengebrachte collecties vogels en andere dieren
vormden daarvan de kern. Wereldberoemd als
zooloog, maar vooral als grondig kenner der
fauna van de Ned. kolonien o. a. door zijn „Monographies de Mammalogie", zijn „Coup-d'oeil
general sur les Possessions neerlandaises dans
1'Inde Archipelagique" en de „Verhandelingen
over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche bezittingen".
TEMOE LAWAK (MAL., JAv.). Zie CURCUMA.
TEMPAJAN (Mal.), TEMPAJANG (Jay.). Inlandsche namen voor wat in Indisch-Hollandsch
heat: rnartevaan; voor het gebruik bij de Dajaks,
zie DAJAKS. Voorts, voor het waarschijnlijk
vroegere gebruik, de groote Encycl. van Ned.

fndie.
TEMPE. Javaansch voedingsmiddel, zijnde
koeken van gekookte soja-boontjes, katjang
kaclAe, die opzettelijk met een schimmel (Rhizopus) bedeeld worden, ten einde ze gemakkelijker verteerbaar to makers.
TEMPE-MEER. Dit meer is gelegen in het
lan.dschap Wadjo, afdeeling Boni, gouvt. Celebes
en Onderh. Het is 110 K.M 2. grout en beet bij de
Boegineezen Tapparang Karadja (= groot meer);
in het midden is het eenige vademen diep en i,n de
maanden Februari tot on met Juni voor groote
booten en barkassen. bevaarbaar. In den drogen
tijd valt het grootste deal van den bodem droog,
zoodat men er djagoeng op kan kweeken.

TENDELOO (rdr. Dr. HENRICUS JOHANNES
EMILE). Geboren to Ainoerang (res. Menado) in
1859; werd in 1902 benoemd tot ass.-resident
van Beneden-Langkat on in Maart 1903 van
Langkat en overleed in die functie ter hoofdplaats Tandjoeng Poera op 22 Mei d. a. v.
Tijdens zijn verblijf in Nederland promoveerde
hij den lien Juli 1895 to Leiden tot doctor in de
taal- on letterkunde van den Oost-Indischen
Archipel en tot doctor in de rechtswetenschap,
na verdediging der p! oefschriften: „Maleische
verba en nomina verbalia", en „Over de wenschelijkheid der invoering van het Torrensstelsel
in Ned.-Indict".
TENGCALOENG. Naam op Ternate voor de
rase (zie aldaar) in gebruik, maar tevens, evenals
bindaloeng, Maleische naam voor een echte Civetkat ( V iverra tangalunga Gray), die van Malaka over Sumatra, Borneo en Celebes tot de Philippijnen on de Molukken verbreid is, op de Molukken echter waarschijnlijk ingevoerd.

TENGAR (reAL.). Zie CERIOPS.
TENGGAROENG. Residentie van den Sultan
van Koetei. Standplaats van den controleur B.B.
der onderafdeeling West-Koetei, afdeeling Samarinda, residentie Z. on 0. Afd. van Borneo. In
de nabijheid zijn steenkolengraverijen. Zie KOETEI en BORNEO, IV p. 81 (waar men leze
Tenggaroeng i. pl. v. Tenggarong en Tengaroena).
TENGGER. Zoo wordt het uitgestrekte en samengestelde vulkanische gebergte genoemd, dat
zich bijna recht ten Z. van Pasoeroean tot bijna
2500 M. hoogte verheft. De T - ngger is het tweede
(meest Noordelijke) groote eruptiecentrum ge-weest van de groep Aj - g Ajeg-Tcngg - r-S'meroe
on vormt een reusachtigen afgeknotten kegel,
waarvan de top een ringwal is, die . van N. naar
Z. bijna 9, van 0. naar W. ruim 10 K.M. grout

is. Het Z. gedeelte van dien wal draagt den naam
Ider Ider; aan den N. wal verheft zich de bekende Penandjaan tot 2724 M. Over de W.zijde
voert (Moenggal-pas) de weg naar het berstellingsoord Tosari. Naar binnen zijn de hellingen
van den ringwal zeer steil; zij dalen of naar
een groote vlakte, algemeen bekend als „de
Zandzee", die in het N. en 0. Dasar, in het Z.
Roedjak heat. Het niveau dezer vlakte — de
vroegere kraterbodem van den Tingg, , r-vulkaan
— ligt tusschen 2085 en 2120 M. Hierin verheffen
zich, min of meer geisoleerd, eenige jongere
kegels: Widodaren, Giri, Batok, KC'mbang en
Bromo, waarvan alleen de laatste nog werkzaam
is (zie BROMO).
TENGGEREESCH. Is gewoon Javaansch, met
enkele ouderwetsche uitdrukkingen, zooals in
elken Javaanschen tongval voorkomen.
TENGGEREEZEN. De wong Tgngger, of, letterlijk vertaald, de „Hoogland-menschen", zijn
daarom zoo belangwekkend, omdat zij vormen
het eenige nog levende overblijfsel der Madjapahit'sche beschaving uit haar laatste periode.
Voor de verschillende bewijzen voor deze
uitspraak moat bier verwezen worden naar het
interessante art. van G. P. R.(ouffaer) in de
groote Encyclopaedic van Ned. Indict; hier kunnen slechts enkele korte mededeelingen omtrent
de tegenwoordige Tenggereezen worden opgenomen.
De Tenggereezen vindt men tegenwoordig ten
getale van wellicht 8 a 10.000 in eon 24-tal
desa's, (incest bekend : Tosari, Ngadiwana, Ngadiredja, Nongkadjadjar, Ngadisari) en een aantal
gehuchten, vooral in de 2 distr. Tengger resp.
der afd. Pasoeroean on Probolinggo der res.
Pasoeroean ; de wedana's wonen resp. to Poespa
en to Soekapoera.
De hoogte der desa's wisselt tusschen 2130 M.
(Ngadas onder Toempang) en 1777 M. (Tosari
onder Poespa,), dus gemiddeld de hoogte van het
Dieng-plateau. Het klimaat is echter veal drogor
dan ginds.
In hoeverre de Tenggereezen zich anthropelogisch van de andere Javanen onderscheiden, zal
eerst na verge lij k e n d e deskundige studien
o. a. bij Balineezen, Badoej's, on in de Pinggirdesa's rondom Kartasoera, uitgernaakt kunnen
worden. Kohl Brugge deed hierin een eerste onderzoek ter plaatso. De ietwat donkerder tint is
gevolg -wel der ijle berglucht. Hun zuivere zeden
worden reeds in 1785 geroemd. Ook Coen reeds
hadden zij besnijdenis, dus autochthoon; on wel
door incisie.
De huizen der echte Tenggereezen staan naast
elkaar op terrassen, onmiddellijk op den grond,
zonder schaduw- of vruchtboomen, geheel open
your de zon dus. Zij zijn, in sterke afwijking
van die der Javanen, 4-8 M. breed bij 15 —
20 M. lang, van planken omwanding, of ruw bekapte stammen, met een dak bovenaan van we/it's (alang-alang op latjes geregen) en steil van
dakhoek, onderaan flauwer van lijn en aan den
voorgevel met dubbele rijen van ineengepaste
klakah (in do lengte gespleten bamboe-paoeng),
die over elkaar kunnen geschoven worden, ore
desverkiezend meer daglicht in het huis to doen
vallen. Overigens heeft het huis slechts 1 of 2
kleine -wandvensters, dus blijft het meest zeer
duister on vol van rook. Tegenwoordig zijn ze
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vaak maar voor een gezin bestemd; Van Rijck
in 1785 spreekt van „gewoonlijk drie of vier
familion" en ook nu nog komt dat voor.
De lengte-as is naar den Sméroe
richt, en de ingang is in het uiteinde van den
eenen langen wand gericht naar den Br am a; in de Tosari-desa's is dus de lange as naar
het Z. gericht en de deur in den Z.hoek van den
Oostelijken langen wand In de Noorderhelft
van het huis staat middenin de pawon, een gemetseld6 vuurhaard, voor verwarming en spijsbereiding; langs de wanden zijn amben's (bamboe-rustbanken.) voor zitten en slapen.
Tegen,over de deur, binnenshuis, is de 8anggar
(huisaltaar), waar de poesaka' 8 bewaard worden, en dat bij een huwelijks- en doodenfeest de
voile rol van altaar speelt. Ook de vuurhaard
is een gewijde plek, waar men vreemden ongaarne bij toelaat; de adat, dat het vuur hierop
niet mocht uitgaan is nu door de lucifers( !) in onbruik geraakt. Met gordijnen zijn in do Noorderhelft van het huis een paar alkoofjes (kobong)afgeschoten, allereerst voor het gezinshoofd, dan ook
voor eventueel inwonende gehuwde dochters.
Het voedsel is de djagoeng (mais); de rijst is
lekkernij.
Dan heeft men de teelt van roode en witte
uien (bawang), in 1785 reeds legendair, dus zeer
oud; de teelt van aardappelen; die van kool
(kobis), volgens Hageman eveneens oud; spergieboonen (bontjis = boontjes); en djarak (ricinus)
voor olie. Veel geiten worden gehouden, die
in huis hokken, geen varkens; sapi's, die vrij
rondweiden, of in een koekraai der desa gaan; en
veel bergpaardjes, die bij de huizen onder een
afdak staan.
De cloekoen's of „priesters" der Tenggereezen•
nemen een zeer eigenaardige plaats in; zij
zijn m 6 e r dan de Moh. dorpsgeostelijken
(lebe, modin, kaoem) of de analoge Balin. pamangkoe's, doch minder dan de Balin. padanda' 8,
deze laatsten echte Brahmanen-priesters. H e t
eeni g-j uiste is bij hen to donken aan de
iwaietische resi's, dus „heilige -mannen" die
een vrijwillig kluizenaarsleven leiden, ook adjar's
(„leeraars") geheeten.
De meest eerwaardige cioekoen was blijkbaar
sinds oudsher die van Ngadiwana, die tot
voor kort het zeer heilige witte buisje, de koelambi klonctongan of koelambi sangsang bewaarde,
een buis zonder mouwen; dan volgt die van
Tosari, tegenwoordig wel als no. 1 erkend; dan
die van Ngadisari in Probolinggo; voorts in elk
Tengger-dorp een. Elke (;oekoen heeft een prasen
(zodiakbeker, zie ZODIAKBEKERS), doch
die van Tosari 2, vroeger zelfs 3 ( ?).
huwelijk is het merkwaardigste
Bij het
dat daarbij to pas komen poppen (gu?ebar,
dus „portretten"; ook petra of pitra geheeten), die de afgestorven voorouders voorstellen
welke in effigie het feest aldus bijwonen, en
waaraan door al de aanwezigen, nadat het eigenlijke huwelijk voor do sanggar door den cioekoen gesloten is, hulde worclt gebracht, terwijl
ze, na afloop van het feest, buitenshuis worden
verbrand of in een ravijn geworpen. De poppen
zijn 3 a 4 d.M. hoog en van bloemen, planten en
lappen vervaardigd. De 2 groote feesten der
Tenggereezen vallen op den 14en of 15en dag
(nl. den ochtend na voile maan) der 2o en 12e
maand, dus op 14 of 15 Karo en 14 of 15
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Kasada; juist 10 maanden en 2 maan.den van
elkaar gescheiden.
Het eerste is een doodenfeest (njewoe,van8ewoe
= duizend; dus eigenlijk „offeren op den 1000en
dag na den dood"), een Tenggereesch „Allerzielen". Het tweede is het groote Brama-feest,
waarbij de prasen's (of dierenriem-bekers; van
Jay. ram:, Skr. rapi, dierenriem) der doekoen'ate pas komen, evenals hun veelkleurig overklped
van driehoekige katoenen lapjes, de koelambi
onta koesoema; een kap van diezelfde stof, plengkoengan of ( ?) koecloeng geheeten, en een overdo borst gekruiste „gebedsriem" een zijden
gordelband (8aboek) en een gebatikte kain pandjang van grove Oosthoeksche patronen voltooien hun feestdracht.
Het npwoe-feest, ook geheeten derma kaki
mojang d i. „plichtsbetrachting jegens de ronddwalende voorouders(-zielen)" doet tevens dienst
als een soort Nieuwjaarsfeest, en wordt gevierd
ten huize van het dorpshoofd — in 1827 den
Demang van Tosari, thans den petinggi ter
plaatse. Na het feestmaal (slametan entas-entas)
tot „overbrenging" (entas-entas) der zielen naar
beter gewesten, worden poppen (zie hiervoor

bij het huwelijk) ten slotte verbrand.
Het Brama-feest, volgens Hageman (1. c.) geheeten paceman, d. i. dus „het oern- of om-feest",
„het feest der heilige syllabe Ong", is blijkbaar
een Zoenfeest van de krachten des geweldigen
Brama. Daarom worden in de hoogste staatsie
hier offers gebracht; het is dus het laboeh, nglaboeh der gewone Javanen, het „in het vuur (of
water) storten ter verzoening". Dat dit weleer
soms m en s c h en offers zijn geweest is
wel waarschijnlijk; thans werpt men allerlei
spijzen, geld en kleedingstukken in den krater.
Bij het begraven is het belangrijkste, dat de

doode met hot voorhoofd naar den Br ama to e, begraven wordt, daar de zielen geacht worden, na eene eerste statie aan den
Moenggal-pas (tusschen Tosari en den Brama),
den Brama in to gaan, en door diens vagevuur
naar den Hemelberg, den Smeroe, to verhuizen.
Brahma's zetel. De lijkrichting in de Tosaridesa's (hoofd naar 't Z., voeten naar 't N.) is dus
juist omgekeerd als bij de Moh. Javanen. Op het
graf wordt de eerste week een holle bamboo
overeind gezet ter hoogte van den mond, en van
water voorzien, terwijl ook eten gereed staat;daarna wordt een pop gemaakt, bij het haardvuur geplaatst, er gespijzigd, gewijd, en ten
slotte verbrand.
Ook bij het njewoe-doodenfeest worden weer
zulke poppen gemaakt, met name ook nu van de
akal bakal (de stichters der desa), desgeliiks
vereerd, en ten leste verbrand; verg. reeds
liiervoor.
TENGKAWANG (BoRNEo). Zie HOPEA, SHOREA (waar de verwijzing 'TENGKAWANG moet
vervallen) en MINJAK TENGKAWANG.
TENIMBAR EILANDEN. Zie TANIMBAREILANDEN.
TENTOONSTELLINGEN. Zie het art. in de
groote Encyclopaedie van Ned.
TEON (ook wel Teau en Tiau geschreven). Eiland met vulkaankegel in de Banda-zee (Damargroep); het hoogste punt van den grooten kraterrand ligt 775 M. Het eiland is zeer vruchtbaar
on -grootendeels met klapperboomen beplant;
er zijn een 5-tai negorijen, die onder orang
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kaja's staan, en gezamenlijk ± 1350 inwoners
tellen.
TERBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUI‘IENTEN p. 336.
TEREMPA. Standplaats van den posthouder,
chef der onderafdeeling Anambas eilanden, residentio Riouw en Onderh., zie POELAU TOEDJ OEH.
TERMIETEN (Termitidae). Insecten, tot de orde
der IV europtera behoorende, die in groote maatschappijen tezamen leven en gemeenschappelijke woningen bouwen evenals de mieren, en
daarom ook wel met den naam van „witte
mieren" bestempeld worden; ten onrechte
evenwel, want de mieren behooren evenals
de bijen en wespen tot de orde der Vliesvleugeligen, en mogen bovendien onder de ergste
v ij anden der termieten gerekend worden. Men
treft in een termieten-kolonie verschillende soorten van individu's aan: den koning en de koningin (deze zijn gevleugeld; ze heeten in 't
Jay. laron) arbeiders, soldaten, voorts supplementaire mannetjes en wijfjes, en de nymphen van
die verschilllende vormen, zoodat volgens Grassi
wel vijftien verschillende vormen in een kolonie kunnen voorkomen. De meeste termietensoorten zijn lichtschuw en leiden een verborgen
levenswijs; sommige gaan daarbij eenvoudig to
werk als mijnwerkers en graven gangers en
kanalen in allerlei voorwerpen uit het plantenrijk
afkomstig, uit hout, papier, linnen, katoen, enz.,
waarbij slechts een dunne buitenwand gespaard
blijft. Vooral het hout van de coniferen is het
incest aan hun verwoestingen blootgesteld ; dat
van. Tectorta grandis (Teakhout), zoowel als het
Chineesche kamfer-hout, wordt niet door hen
aangetast. Daarentegen brengen zij in de vrije
natuur veel goeds tot stand, wijl zij het groote
opruimingswerk verrichten van de afgestorven
elementen in de plantenwereld, want zij zijn het,
die het doode hout in het tropische oerwoud
fijnknagen en opruimen. In den Ind. Archipel
ontbreken de heuvelbouwende soorten niet geheel; zoo verhaalt Mohnike, dat hij in de Lampongs zes, niet ver van elkaar gelegen, met gras
begroeide, regelmatig gebouwde heuvels vond,
die 8 tot 10 voet hoog waren en een middellijn
hadden van 20 a, 25 voet. Deze waren gebouwd
door den in Indio vrij gemeenen Termer fatalis
en waren zoo stevig, dat zij een paard konden
dragen.
Roxb. DAM
TERMINALIA BELERICA.
(JAv.), hooge boom van Java en Madoera, vrij
algemeen vooral in djati bosschen. De vruchten
(djahA laws of djalawe) komen in den lnl. medicijnhandel voor, worden onder indigo gemengd
en vormen een goedkoop en uitstekend looimateriaal.
TERMINALIA CATAPPA Linn. Ketapang
(MAL., JAv.). Hooge boom, in het wild in den geheelen Archipel, vooral in de nabijheid van de
kust, om de vruchten echter ook veel aangeplant,
kenbaar aan de horizontaal afstaande takken
met de bladeren aan het einde dicht bij elkaar.
Het hout schijnt zeer weinig gebruikt to worden.
Bast en bladeren bevatten zeer veel looistof ; de
bladeren worden wel als looimateriaal gebruikt.
Het zaad van de gekweekte planten wordt raiiw
gegeten, het bevat veel olie en wordt wel in gobak in plaats van amandelen gebruikt.
TERNATE EN ONDERHOORIGHEDEN. Re-

sidentie in het Noord-Oosten van den Indischen
Archipel; bij de bestuursreorganisatie van 1920
werd het gewest verdeeld in 4 afdeelingen : 1.
Ternate; 2. Halmahera, verdeeld in de 4 onderafdeelingen Djailolo, Tobelo, Weda en Tidore;
3. Batjan ; 4. Soela-eilanden. De afdeeling
Noord-Nieuw-Guinea werd bij Ind. Stb. 1919
no. 457 van het gewest afgescheiden en met de
afdeelingen West- en Zuid-Nieuw-Guinea van de
residentie Ambon tot een nieuw gewest, Nieuw
Guinea, vereenigd.
Bevolkin g. Volgens de laatst ingekomen opgaven zou het bevolkingscijfer van het
gewest Ternate met inbegrip van Noord NieuwGuinea op ultimo December 1917 op ± 208000
to stellen zijn, waaronder -I- 500 Europeanen
en ± 1200 Vreemde Oosterlingen.
G o d s d i e n s t. De bevolking bestaat uit:
Christenen, Mohammedanen on Heidenen. De
Islam wordt beleden door de inheemsche bevolking van de reeks eilanden ten Weston van Halmahera on hare nederzettingen op de kusten van
Halmahera on het binnenland van Kaoe, door die
van Soela Sanana en het Oostelijk deel van Soela
Mangoli on van eenige kampoengs op West-Taliaboe. Van de inheemsche bevolking van Halmahera en Morotai is slechts het kleinste deel Mohammedaansch; onder hen breidt zich de Islam
langzaain nit, vooral op Morotai.
Het Christendom werd reeds in de eerste helft
van de 16e eeuw in het Noordelijk deel van Halmahera verkondigd en aanvankelijk niet zonder
succes; na het vertrek der Portugeezen en Spanjaarden in de 16e eeuw is het er geheel ondergegaan. Het work der Protestantsche zending word
door de Utrechtsche Zendingsvereeniging aa -ngevangen op Halmahera in 1866; doze heeft daar
thans verscheidene zendingsposten. Op de Soela
eilanden (Oost-Taliaboe) is sedert eenige jaren
ook eon aanvang gemaakt met de verbreiding van
het Christendom onder de inheemsche bevolking.
Cultures, Nijverheid, Handel.
Verbouwd worden rijst (op droge velden),
gierst, mais, bataten, cassave, suikerriet, aardnoten, peulvruchten, pisang, tabak en klappers. Aileen het laatstgenoemde product wordt in voldoende hoeveelheid voortgebracht om uitgevoerd
to kunnen worden.
Door eenige Europeesche ondernemingen wordt
op concessie-terreinen ( Halmahera, Morotai,
Batjan en de Soela-eilanden) on eigendomsperceelen (Ternate) klappercultuur gedreven on tal
van kleinere aanplantingen (op huurgronden) zijn
in het bezit van Arabieren on Chineezen.
Op het Zuid-Oostelijk schiereiland van Halmahera komt wilds notemuskaat voor, die in geringe
hoeveelheden uitgevoerd wordt. Koffie on rubber
worden slechts door cone onderneming op Batjan
geteeld.
Het hoofdvoedsel der inheemsche bevolking is
sagoe, maar van een eigenlijke sagoeteelt is zoo
good als nergens sprake. Op Halmahera, de Batjangroep, Obi en de Soela-eilanden komen sagoebosschen in overvloed voor.
Een hoofdmiddel van bestaan is de inzameling
van rotan (op Halmahera, Morotai en de Soelaeilanden) en van damar en copal (op Halmahera,
Batjan en de Obi-groep).
De bosschen van Halmahera leveren ook verschillende soorten van ebbenhout op, dat door
Europeanen, Arabieren en Chineezen met behulp
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der bevolking of met geimporteerde werkkrachten gekapt en naar het strand gesleept wordt.
Van groot belang voor het geheele gewest is
de zeevisscberij, een bedrijf, dat nog voor groote
uitbreiding vatbaar is en ter bevordering waarvan sedert eenige jaren door de Landschapskas onder behoorlijke borgstelling voorschotten
worden verstrekt voor het aankoopen van benoodigdheden voor de groote visscherij.
Notemuskaat en vanilj e produceeren eenige
eigendomsperceelen op het eiland Ternate, in
1916 werden 206.000 kiligram noten en 24.000
kilogram foelie uitgevoerd.
be weefnijverheid, vroeger als huisnijverheid
van belang, is achteruit gegaan door den invoer
van goedkoope katoentjes. Op Ternate, Tidore en
Makian worden thans van Europeesche garens
nog grove en sterke kains geweven, welke ook
buiten het gewest eenigen aftrek vinden. Van de
Soela-eilanden worden geregeld ligmatjes uitgevoerd Op Batjan wordt eenig werk gemaakt van
de vervaardiging van zeven; op Weda en andere
plaatsen van Zuid-Halmahera van die van fraaie
doozen van goudgele orchideeenstengels. Verder
wordt er overal vlechtwerk vervaardigd. De
pronkmatten, die Halmahera oplevert, zijn stalen
van zeer fijn vlechtwerk. Hier en daar komt
fraai houtsnijwerk als versiering van vaartuigen
voor. Van meer economische beteekenis zijn de
producten van de pottebakkerskunst en smeedkunst, die de Tidoreezen beoefenen en het makers
van prauwen, vooral in Maba, Patani, Galela en
To Mo. •
De handel was \Toor het uitbreken van den wereldoorlog sterk toenemende. De voornaamste inen uitvoerhaven van het gewest is de hoofdplaats
Ternate (zie onder TERNATE, hoofdplaats).
De residentie is in het tolgebied opgenomen.
G e s c h i e d e n i s. Zie de groote En cyclopaedie van Ned. Indic.
InlandscheBesturen.Deverhouding
der zelfbesturen van Ternate, Tidore en Batjan
tot het Gouvernement van Nederlandsch India
wordt beheerscht door politieke contracten; in do
plaats van de vroegere lange contracten zijn. sedert 1910 de zoogenaamde korte verklaringen getreden, terwijl de laatst geslotene lange contracten als leidraad dienen voor de juiste kennis van
de rechten on verplichtingen van de zelfbesturen
tegenover het Gouvernement, aangezien daze
daarin breedvoerig zijn omschreven. De Regeering heeft zich het recht voorbehouden om to
alien tijde het Bestuur over die landschappen
zelf in handen to nemen en waar noodig Europeesche ambtenaren to plaatsen.
TERNATE. Hoofdplaats der residentie Ternate
en Onderhoorigheden, gelegen op de Oostkust van
het eiland Ternate op den zacht glooienden voet
van de Piek van Ternate en door het overgebleven gedeelte van een ouden kraterwal eenigermate beschermd tegen de gevaren, welke eene
eruptie van dien vulkaan kan opleveren.
De grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1885
No. 186. De bevolking telde ultimo December
1905 394 Europeanen, 721 Chineezen, 286 Arabieren, 12 andere Vreenide Oosterlingen en 2203
Inlanders. De Inlanders zijn verdeeld in Inlandsche Christenen en zoogenaamde Makassaren;
thans worden onder dien naam samengevat alle
van elders komende Mohammedaansche inboorlingen van den Ind. Archipel. •
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Van de gebouwen is alleen merkwaardig
het fort Oranje, dat door Cornelis Matelief de
Jonge in 1607 met benutting van de zware wallen
van een oude vervallen Ternataansche versterking to Malajoe aangelegd ward en dat aanvankelijk den naam Malajoe droeg. Het was de
eerste belangrijke sterkte, die de Oost Indische
Compagnie in den Indischen Archipel gebouwd
heeft en van 1612 tot aan de stichting van
Batavia de zetel van de Hooge Regeering in Indie.
Ternate maakt evenals andere dichtbebouwde
oude Hollandsche vestigingen in Indio op vele
vreemdelingen geen gunstigen indruk. Van verval is evenwel geen sprake. In de laatste jaren
zijn er verscheidene nieuwe huizen aangebouwd en heerscht er op Ternate meer vertier en
welvaart dan in eenig tijdperk van haar bestaan.
Het klimaat is aangenaam door den geringeren
warmtegraad, de frissche zeewinden en den matigen regenval.
Als handelsplaats heeft Ternate beteekenis,
doordat zij van Halmahera on omliggende eilanden, van verreweg het grootste gedeelte van de
Radja-Ampat-groep en van de geheele Noordkust
van Nieuw-Guinea de voornaamste in- en uitvoerhaven is, waar de import-artikelen gedistribueerd
en de inheemsche producten opgeslagen worden.
Sedert 1913 is Tomato door het leggen van den
telegraafkabel naar Kema aan het wereidnet aangesloten. Met hare stoomschepen, onderhoudt
de Icon. Paketvaart Mij geregelde diensten tusschen Tomato en tal van andere havens.
TERNATE. (Tarnate). Eiland gelegen ten Weston van Halmahera, de zetel van het hoofd van
gewestelijk bestuur van Ternate en Ond. on van
het bestuur van het landschap Ternate.
Het is geheel bedekt door de producten van
een vulkaan, den Piek van Ternate (1579 M.);
hij rijst in het Weston tamelijk steil uit de kust

op, aan de Oost- en Zuid-zijden heeft hij een
meer of minder breeden voet gevormd, waarop
de bevolking van het eiland zich voor het
grootste gedeelte gevestigd heeft en dat zij in
cultuur gebracht heeft. Aan de Noordzijde is
de voet het breedst, doch daar bevinden zich
weinig nederzettingen, waarschijnlijk wel omdat
daar steeds het meeste gevaar bij de eruptie's gedreigd heef t.
Het eiland vormt met Hiri de afdeeling Ternate, en is verdeeld in drie districten n.l., 1. ZuidTernate dat Gouvernementsgebied is, 2. OostTernate en 3. West-Ternate, dat ook het eiland
Hiri omvat. Op het Gouvernementsgebied, waarvan de grens nooit officieel is vastgesteld, en dat
ongeveer het twee vijfde gedeelte van het eiland
beslaat, ligt de gewestelijke hoofdplaats Ternate.
De bevolking van het geheele eiland telt met
die van Hiri naar schatting ± 10.000 zielen. Die
van het Gouvernementsgebied bestaat, behalve
uit Europeanen, Chineezen en Arabieren, uit
Ternatanen, Tidoreezen en afstammelingen van
Makassaren, Boegineezen, Javanen en andere
volken van den Archipel; die van de beide andere
districten, de onderdanen van het zelfbestuur
dus, bestaat bijna uitsluitend uit de eigenlijke
Ternatanen, die tot denzelfden menschenstam
behooren als de Tidoreezen en de inheemsche bevolking van Noord-Halmahera, doch zich sterk
vermen'7d hebben met Westelijke Indonesiers.
Behalve op Hiri worden vele nederzettingen
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van Ternatanen aangetroffen op de tegenover
liggende kust van Halmahera, op het Zuidelijk
schiereiland en in Kaoe, het vroegere verbanningsoord voor de sultans- onderdanen.
De Ternataansche taal, die met Arabische karakters geschreven wordt, behoort tot de NoordHalmaherasche talengroep, dock heeft tal van
Maleisch-Polynesische woorden en ook eenige
Hollandsche, Spaansche en Portugeesche woorden
in haar woordenschat opgenomen. Zij is vrij algemeen verspreid in de onderhoorigheden van Ternate, zooals de Soela-eilanden en Noord-Halmahera, dock wordt daar in den laatsten tijd meer
en meer vervangen door het Maleisch.
De Islam werd volgens de overlevering ingevoerd door een Javaanschen koopman, die den
naam droeg van Datoe Moela Hoesin en door
wiens invloed de Kolano (vorst) Kaitjil Gapi
Bagoeno (1456-1486) tot den Islam overging,
welke godsdienst zich daarop over geheel Ternate
uitbreidde.
De Ternataan heeft een tamelijk sterk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde; tegenover vreem
den is hij stug, maar dweepzucht is hem vreemd;
aan mood en energie ontbreekt het hem vrij wel
geheel.
TERNATE. (Tarnate). Zelfbesturend landschap, behoorende tot de residentie Ternate on
Onderhoorigheden, omvattende le. de eilanden
Ternate (met uitzondering van het daarop gelegen Gouvernementsgebied) en Hiri, en de onbewoonde eilanden Mojaoe en Tofoere of Tifore,
2e. het Noordelijke schiereiland van Halmahera
met de nabij, de kust gelegen eilanden, uit de districten Djailolo, Sahoe, Iboe, Loloda, Galela,
Tobelo en Kaoe bestaande, 3e. de eilanden Morotai on Raoe, 4e. het Zuidelijk schiereiland van
Halmahera, uit het district Gani (Gaani) bestaande, 5e. de eilanden Moti, Makian, Kajoa,
Waidoba, Tameti, Moeare on de Goerah-itji
groep, tezamen de districten Makian en Kajoa
vormende, 6e. de Soela-eilanden. Het aantal onderhoorigen bedraagt naar schatting 70.000.
Oudtijds het rijk van Gapi geheeten, behoorde
Ternate met Djailolo, Tidore en Batjan, die vroeger de namen van Toeanani, Dock() en Besi droegen, tot de vier Maloeko- of Moloeko rijken, die
door den sedert tal van eeuwen op deze streken
door Javanen, Boegineezen, Makassaren, Arabicren en Chineezen gevoerden specerijhandel, tot
bloei geraakt, den Noord-Oostelijken hock van
den Indischen Archipel onder zich vercleeld hadden, toen in het begin van de zestiendo eeuw de
eerste Europeanen er verschenen.
Dit rijk heeft in de 15e en 16e eeuwen merkwaardige blijken gegeven van levenskracht en
ondernemingszin. Onder eenigen zijner vorsten
breidde het zijn macht en aanzien tot ver buiten
de Molukken uit. Een van de krachtigste vorsten
is wel Bab Oellah geweest, die in 1570 de Portugeezen van hun sterkte Gar/lb1110 verjoeg, doch
in 1580 door hen op verraderlijke wijze gevangen
genomen werd.
In 1683 erkende Sultan Kaitjil Sibori, bijgenaamd Sultan Amsterdam, de volledige souvereiniteit der Oost-Indische Compagnie en sinds dien
werden de Sultans van Tomato door de Compagnie benoemd en van actor' van investituur voorzien.
De laakbare houding door den laatsten sultan
aangenomen bij de pogingen van het bestuur om
de deelnemers van het in September 1914 to

Djailolo door de bevolking van de kampoeng
Toeada-Todowongi gepleegd verzet in handen to
krijgen, eene houding die het karakter droeg van
tegenwerking, gevoegd bij de omstandigheid dat
zijn persoonlijkheid een ernstige hinderpaal
vormde bij alle pogingen om zijn gebied tot grootere ontwikkeling to brengen, was aanleiding dat
hij bij Gouvernementsbesluit van 23 September
1915 van zijne waardigheid ontheven en hem
Bandoeng tot verblijfplaats aangewezen werd.
Bij ontstentenis van een daarvoor in de termen
vallenden opvolger werd het landschap onder het
bestuur gesteld van den Raad van Landsgrooten,
die op 12 Nov. 1915 de korte verklaring aflegde.
TERNATE (Piek van). Zie TERNATE (Eil.).
TERNATAANSCH. Zie TERNATE (Eiland).
TEROEBOEK (MAL.). Zie HARING en
VISSCHERIJ.
TEROENG BALI (MAL.). Zie LYCOPERSICUM.
TERONG (MAL., SOEND.). Zie SOLANUM MELONGENA.
TETRAMERISTA GLABRA Miq. Fam. Theaceeen. Poenah, Simasam (mINANcK.), Malaka
(MAL., JAV., SOEND.) Vrij hooge boom, verbreid
in het Weston van den Archipel. Het donkerbruine hout is hard en zwaar en schijnt geschikt
voor binnenwerk; het wordt echter gemakkelijk
door witte micron aangetast. In Midden-Sumatra worden de zuurachtige vruchten gegeten.
TETTUM'SCH. (Tetoen). Het Tettum'sch
wordt gesproken in een grout gedeelte der
onderafdeeling Beloe op Nederlandsch Timor en
in vele rijkjes van Portugeesch Timor. De taal
behoort tot dezelfde groep als het Rottineesch,
enz., en staat, althans wait de talon in Ned.-India
betreft, het dichtst bij het Koepang'sch.
TEUKOE OEMA. Zie ATJEH p. 22.
TEUNGKOE. Zie ATJEHERS.
TEUNOM. Het Zuidelijkste, tevens het grootste landschap van de ( nderafdeeling Tjalang,
afdeeling Westkust van Atjeh. Twee groote
rivieren doorstroomen het landschap : de
Kroeeng Panga en de Kroeeng Teunom.
In het heele landschap waren ult. 1915 totaal
1324 mannen geregistreerd. De bevolking bestaat van rijstcultuur op ladangs en moerassawahs, pepercultuur, inzameling van boschproducten en riviervisscherij. Klappers worden
aangeplant en pinang; tabak wordt geteeld voor
eigen gebruik; zout wordt hier en daar langs de
kust gewonnen; en zijde wordt geteeld in beneden Teunom en in Seuneubo' Toei Kajee in
Panga, en uitgevoerd naar Penang.
TEYSMANN (JOHANNES ELIAS). Geb. te
Arnhem 1 Juni 1808, overleden te Buitenzorg
22 Juni 1882. In 1830 met den Gouv.-Gen. Van
den Bosch als tuinman in Indic gokomen, word
hij 3 Maart 1831 tot hortulanus van 's Lands
plantentuin te Buitenzorg benoemd, eene betrekking, die hij tot 1869 op zoo uitnemende wijze
vervuld heeft, dat aan dozen eenvoudigen, doch
helderzienden en energieken man de ear toekomt,
moor dan eenig geleerde te hebben bijgedragen
tot den roem van genoemde instelling. Bij zijne
ontheffing van het hortulanus-schap word Teysmann benoemd tot inspecteur-honorair der cultures; in deze betrekking heeft hij, tot 1877 toe,
van Nederlandsch-Indic nagenoeg alle gewesten
bereisd, en ook in dien tijd belangrijk bijgedragen tot den destijds zeer aanzienlijken planten-

TEYSMANN (JOHANNES ELIAS)—TIDORE.
schat van den Buitenzorgschen tuin. Zijne reisverhalen zijn opgenomen in het Natuurk. Tijdschr. v. N.-Indic, en blijven nog steeds hoogst
lezenswaardig, voornamelijk als bijdrage tot de
botanische kennis der bezochte streken.
THEE. Botanische beschrijving.
De theeplant, Camellia theifera, behoort tot de
familie der Ternatroemiaceae en is verwant aan de
als sierplant gekweekte Camelias. Van de gekweekte soort kan men twee hoof doormen onderscheiden, namelijk de Chineesche thee, die uit
China afkomstig is en de Assamthee uit de
Britsch-Indische provincie van dien naam.
De theeplant is een veeljarig gewas; de Chineesche thee is een lage heester, die tot 3 M. hoog
wordt en zich stork vertakt, terwijl de Assamthee een lagen boom vormt, die tot 12 M. hoog
kan worden. In de cultuur worden zij echter laag
gehouden ter wine van het gemakkelijk plukken
van den oogst.
Gescliedeni s. Wat de oude geschiedenis
dezer belangrijke cultuurplant betreft, zie men
de groote Encyclopaedic van Ned. Indio.
Cultuur. Grondsoorten. De theelanden op Java liggen gemeenlijk in bergachtige
streken, maar hun hoogte boven de zee kan zeer
sterk afwisselen en wel van 300 voet in het Buitenzorgsche tot 7000 voet, zooals in Kedoe. Het
centrum der cultuur op Java ligt in de Preanger,
waar men in 1919 niet minder dan 150 ondernemingen telde, die zich met die cultuur bezig hielden, terwijl in de aangrenzende residentien Batavia en Cheribon eveneens vele van die ondernemingen werden aangetroffen.
De theeplant heeft veel water noodig, maar de
wortels mogen niet in water blijven staan. Een
hellend terrein is dus verkieslijk; op vlakke terreinen moet voor goede draineering worden gezorgd. In schaduw kan de theestruik niet gedijen,
zoodat voor alles de tot theeplantsoen in te richten terreinen van alle hoogopschietende gewassen moeten worden ontdaan.
Voor ontginning van gronden
en aanleg van tuinen, plantmateriaal, aanleg en onderhoud
van de theeaanplantingen, ziekten en plagen., oogst en bereiding, opbrengst en bestandd e e 1 e n zie de groote Encyclopaedia van
Ned. Indic.
Productie. Handel. Statistiek.
Volgens het Verslag omtrent Handel, Nijverheid
en Landbouw in Nederlandsch-India bedroeg het
aantal thee-ondernemingen en de met dat gewas
beplante oppervlakte in Nederlandsch-India op
den 1 Juni 1914 op Java 281, met een oppervlakte van bijna 10.000 bouws, waarvan ruim
102.580 bouws alleen voor thee; op de Buitenbezittingen 20, met een oppervl. van bijna
4.300 bouws alleen voor thee.
De oppervlakten, in de residentie Preanger

Regentschappen in beslag genomen door 'de
bevolkingstheecultuur bedroegen op 31 Dec.
1914 ± 21.500 bouws.

De productie van thee op Java bedroeg in de
onderstaande jaren deze hoeveelheden in kilo's:
1914 29.943.603
1910 15.055.083
1915 40.898.866
1911 25.317.109
1916 42.708.471
1912 29.412.704
1913 23.739.310
De productie van Sumatra was in 1915
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1.104.100 halve kilo's groot en in 1916 3.064.336,
De uitvoer van Java was in 1915 : 92.366.668.
in 1916: 90.974.942, in 1917: 72.935.114
halve K.G.
De voornaamste markten voor de thee uit Nederlandsch-Indie waren tot nu toe Amsterdam en
Londen, doch aangezien de moeilijkheden voor de
scheepvaart naar Europa door den oorlog steeds
grooter zijn geworden, wordt sedert 1915 steeds
meer thee to Batavia verkocht en gaat direct van
de plaats der productie naar die van de bestemming, zoodat de directe uitvoer naar de Vereenigde Staten en Rusland sterk is toegenomen.
Hoe groot die directe verkoop wordt, blijkt uit
het hier volgende lijstje van verkoop to Batavia
in halve kilo's in de laatste jaren:
1915 29.246.000
1912 9.969.000
1916 37.422.000
1913 14.986.000
1914 15.572.000
In het jaar 1914 werden voor het eerst op de
markten to London en te Amsterdam kleine partij en Sumatra thee verhandeld.
THEOBROMA CACAO. Zie CACAO.
TIDAR (= spijker). Platgekopte heuvel bij
Magelang (Kedoe), die volgens de legende het
middelpunt van Java vormt, en waardoor de
spijker geslagen zou zijn, waarmee dat eiland
is vastgelegd. Ze verrijst geisoleerd uit het omliggend land, tot 130 M. hoogte.
TIDOENGSCHE LANDEN. Verzamelnaam van
een zestal landschappen in het Noordelijk gedeelte van de residentie Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo, grenzende ten 0. aan de Soeloezee, ten Z. aan het landschap Boeloengan proper
en thans daarvan deel uitmakende, ten W. en.
ten N. aan het Britsche gebied (vgl. StB0EKOE). De landschappen, thans districten van
het Sultanaat Boeloengan, ontleenen alle hun
naam aan rivieren, die, hoewel niet groot, zich
met breede mondingen in zee ontlasten. Het land
is uiterst schaars bevolkt; langs de kusten wonen Mohammedanen, terwijl de binnenlan den
door verschillende Dajakstammen bewoond worden, alle nog op zeer lagen ontwikkelingstrap.
TIDORE. (Todore). Eiland bewesten Halmahera, behoorende tot het zelfbesturend landschap
van dien naam. Het bestaat, voor zoover het geologisch bekend is, geheel uit vulkanische vormingen, behoorende tot minstens vier eruptiepunten,
waarvan de ranke Piek van Tidore (de Kie Matoeboe) de meest regelmatig gevormde vulkaan
der Molukken, met zijn breede basis de geheele
Zuidelijke helft van het eiland beslaat. De 1730
M. hooge top wordt gevormd door een klein kratertje met een naar het Noord-Westen geopenden
rand. De Noordelijke helft van het eiland wordt
gevuld door van 650-900 M. hooge, in een lijn
Noord-Zuid gelegen bergen.
Bij de kampoeng Roem op de Westkust mondt
een beekje uit, dat het geheele jaar door water
bevat; overigens wordt er op Tidore geen stroomend water aangetroffen; de vele ravijnen voeren slechts bij zware en aanhoudende regens water af.
De zacht glooiende hellingen van de Piek zijn
door de bevolking in cultuur genomen, de steilere gedeelten zijn met zwaar bosch begroeid; ook
op de andere bergen worden tot op groote hoogte
huizen der bevolking aangetroffen. Over het gegeel maakt het eiland den indruk meer bebouwd
to zijn dan Ternate.
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De hoofdkampoeng Soah Sio, gelegen op den
voet van de Piek van Tidore ter Oostkust in het
Zuidelijk deel van het eiland, was de woonplaats
van de vroegere Sultans en is nu nog de zetel van
het zelfbestuur en de standplaats van den gezaghebber bij het binnenlandsch bestuur, die aan het
hoofd staat van de onderafdeeling Tidore.
Het eiland is administratief in twee districten
verdeeld; West-Tidore met Maitara en OostTidore met Mare.
De bevolking telt ± 15.000 zielen; zij is wat afstamming en taal betreft nauw verwant aan die
van Ternate (zie aldaar). Eene verdeeling in klassen of standee ,overeenkomende met die op Ternate, wordt ook bier aangetroffen.
Volgens Portugeesche bronnen zou de Islam
reeds omstreeks 1430 op Tidore ingevoerd zijn,
terwijl volgens de overlevering Tjiliatji de eerste
vorst was, die tot dien godsdienst overging,(1495)
en den titel van Sultan aannam. De bevolking is
geheel Moslimsch, doch neemt nog vele animistische gebruiken in acht. Ook wat kleeding, uiterlijk en karakter-eigenschappen betreft, komt de
Tidorees vrijwel overeen met den Ternataan,
waarvan hij zich echter gunstig onderscheidt door
meer durf, vlijt en ondernemingszin.
Het zijn vooral Tidoreezen, die door den aanvoer van de voortbrengselen van hun landbouw
en visehvangst voor een good deel in de behoefte
van de hoofdplaats Ternate voorzien. Zij zijn er
de hout- en kalkleveraneiers. Als smeden reizen
zij de verschillende eilanden of en verdienen er
vrij wat geld. Als handelaren, jagers, opkoopers
van boschproducten treft men hen op vele plaatsen van de Noord-kust van Nie..uw-Guinea en van.
de Radja-Ampat eilanden aan. Zij zijn goede zeevaarders en visschers. Gedroogde en gezouten
visch voeren zij zelfs in hunne eigen vaartuigen
naar Menado uit.
De producten van de pottenbakkerskunst, die
zij op het eiland Mare beoefenen : potten, pannen
en sagoe-oventjes, zijn over de geheele residentie
in gebruik on zeer gezocht. Over het algemeen
heerscht er op Tidore meer welvaart dan op
Ternate.
De producten van den landbouw zijn macs, pisang, suikerriet, card- on peulvruchten on een
weinig tabak. Het hoofdvoedingsmiddel, sagoe,
wordt van Halmahera betrokken..
Behalve op de eilanden Mare en Maitara hebben de Tidoreezen nog tal van nederzettingen op
Tidoreesch Halmahera, vooral in het tegenover
Tidore gelegen district Oba, waar ook velen onder
de bevolking van Tidore zelf tuinen bezitten.
TIDORE. Zelfbesturend landschap, behoorende tot de residentie Ternate on Onderhoorigheden. Het grondgebied bestaat uit le. de eilanden
Tidore, Maitara on Mare, 2e. de twee Oostelijke
schiereilanden, het centrale deel van Halmahera
en het Noordelijk gedeelte van het Zuidelijk
schiereiland, tezamen de districten Oba, Wasile,
Maim en Weda vormende, 3e. het eiland Gebe
met bijbehoorende eilanden, 4e. het Westelijk
deel van Nieuw-Guinea.
De bevolking telt, met uitzondering van die van
het sub 4. genoemde gebied, naar schatting
± 30.000 zielen.
Na het overlijden van deg . laatsten sultan in
1905 werd, bij ontstentenis van een geschikten
opvolger, het bestuur voorloopig opgedragen aan
een commissie, bestaande uit den controleur van

Tidore als voorzitter on de voornaarnste landsgrooten en hoofden als laden. In 1909 werd daze
Commissie opgeheven en het bestuur van het rijk
opgedragen aan een Raad van Landsgrooten, die
in hetzelfde jaar de korte verkiaring aflegde. In
1905 werd door de Regeering een overeenkomst
met het zelfbestuur gesloten, waarbij het laatste
van het bestuur over het boven sub 4. genoemd gebied afstand deed tegen eene vergoeding voor aan het landschap daardoor ontvallende inkomsten van / 6000.— 's jaars. Ofschoon
dat gebied zelf een onderhoorigheid van Tidore is
gebleven, heeft het zelfbestuur er thans zoo goed
als geen bemoeienis meer mode.
TIDORE (Piek van). Zie TIDORE (Eiland).
TIDOREESCH. Nauw met het Ternataansch
verwante taal.
TIELE (PIETER ANTON). Geboren 18 Jan.
1834 to Leiden, overleden 22 Jan. 1889 to
Utrecht. Een man, als koloniaal bibliograaf en
koloniaal geschiedschrijver van buitengewone
en blijvende beteekenis.
Vermelden we hier slechts : „Memoire bibliographique sur les Journaux des navigateurs
neerlandais la plupart en la possession de
Fred. Muller", „Nederlandsche Bibliographic
van Land- on Volkenkunde", voorts zes opstollen over het oudste Portugeesche koloniale
tijdperk tot den dood van Nuno da Cunha,
1415 (inneming van Ceuta) in de Gids van
1873-1879, „De Europeers in den Maleischen
Archipel" verschenen in de Bijdragen Kon. Inst.
van 1877 tot 1887, on de periode 1509 —1623
behandelend, dus den ganschen „Portugeeschen
tijd" van N. O.-Indio, on het eerste kwartaal
van den „Nederlandschen tijd".
In 1886 verschenen, als dl. I der „Tweede
Reeks (Buitenbezittingen)" van de „Opkomst"
van de ,Jonge zijne „Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel", W. 1. „De oudste kaarten van den Maleischen Archipel" in het Feestnummer der Bijdragon Kon. Inst., afd. Land- on Volkenkunde
('sGray., 1883). •
In 1886 werd Tiele door de Utrechtsche Universiteit, bij haar 250-jarig bestaan, honoris
cause tot doctor in de letteren benoemd.
TIFA. Soort van rom in de Molukken.
1IFOEBAAI. Kleine, door hooge heuvelruggen ingesloten baai op de Z.W. kust van Boeroe,
Moluksche Archipel.
TIGAPOELOEH GEBERGTE op de grans van
Djambi on Indragiri (Sumatra). De hoogste toppen gaan tot 600 a 700 M., de lengte bedraagt
niet meer dan 90 K.M.
TIGO LOEHAK. De drie landstreken, die het
Minangkabausche stamland (Sum. Westkust)
uitmaken: Loehak Tanah Datar, Loehak Agam
en Loehak Lime Poeloeh (zie LOEHAK).
'TIKE. Zie OPIUM.
IIKOEKOER. Soendaneesche naam voor een
Tortelduif, Turtur tigrinus, die op Billiton on bij
de Maleiers op Sumatra Tekoekoer gen emd
wordt, op West- on Oost-Sumatra Balam heat.
Poeter, Javaansch voor Turtur risorius; PoeterOrli is Turtur bitorguatus, doch op Sumatra
Tekoekoe . Eene soort van een aan verwant geeopelia striuta, heat in het Jay. P rkoeslaeht,
toot (dial. B rkoetoet), op Oost-Sumatra M rboek
en op West-Sumatra Katitiran.
(mAL.).ZieKOESKOEZEN.
11KOES
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TIMAHA (JAv.). Zie KLEINHOVIA HOSPITA.
TIMOEN (JAV., MAL., SOEND.). Zie CUCUMIS
SATIVUS.
TIMOERLAND. Oostelijk Batakland, ten Oosten van het Tobameer gelegen in het gouvernement Oostkust van Sumatra. De Asahanrivier vormt in het Zuiden een natuurlijke grens,
terwijl de waterscheiding tusschen Lau Biang en
Kare rivier in het Noorden de grens vormt met
de Karo-hoogvlakte. Aardrijkskundig bestaat
het uit twee deelen :
a. het Noorden, dat als een voortzetting van
het Karoland beschouwd kan worden, en eveneens een hoogvlakte vormt;
b. het Zuiden, dat een vlak terrein is, hetwelk
van Batoe Bara of zeer langzaam naar het ZuidWesten oploopt, dan heuvelachtig wordt en
daarna in het Zuiden (Tano Djawo) steil en
machtig, in het Noorden (Si Antar) geleidelijk zich

II. . Noord- en Midden-Timor, onderverdeeld
in vijf onderafdeelingen.
Flores, onderverdeeld in zeven onderIII.
afdeelingen.
Soemba, onderverdeeld in vier onderIV.
afdeelingen.
V. Soembawa, onderverdeeld in drie onderafdeelingen.
TIMOR (EILAND.) Landbeschrijving.
Bij de bodembe8chrijving onderscheiden we
1. het Westelijk breede deel, 2. het smallere
middendeel en 3. het Oostelijk deel. De grens
tusschen het eerste en tweede valt ongeveer
samen met de administratieve grens tusschen
de onder-afdeelingen Noord-Midden-Timor en
Beloe, terwijl de Oostgrens van de smalle middenmoot niet ver beoosten de verste deelen van
het Nederlandsch gebied valt.
1. Het Westelijk deel valt in tweeen te
splitsen door een lijn, van de baai van Koe-

verheft tot een bergketen, die eindigt in den
Dolok Mardjaroengdjoeng (1600 M.). Het overgangsgebied van a en b is het sterk geaccidenteerde terrein van het landschap Pane. De totale
oppervlakte wordt geschat op 6 a 7000 K.M. 2 ,
dus ongeveer 2 x de provincie Friesland. Administratief behoort het land tot de afdeeling
Simeloengoen en de Karolanden. (Zie elk dezer
artikelen). Zie voor bevolking onder BATAKS.
TiNtuil EN ONDERHOORIGHEDEA. Aldus
is de naam eener residentie, gelegen tusschen
7° 15' (Noordpunt van het eiland Damar der
Zuid-Westef-Eilanden) en 11° 5' Z.B. (Zuidpunt van het eiland Dana der Roti groep)
en 116° 45' (de Westpunt van Soembawa) en
128° 30' O.L. (de Oostpunt van het eiland
Damar) en oinvattende van West naar Oost
gaande het eiland Soembawa benevens een
aantal kleine eilandjes, het eiland Soemba
of Tjendana (Sandelhouteiland), het eiland
Flores met de daarbij behoorende eilanden
(zie FLORES), de Solor-eilanden, de Aloreilanden, de Zuid-Wester eilanden, de Savoeof Sawoe-groep, de Roti-(Rote-)groep, de Westelijke (Z.W.) heift van he eiland Timor (minus
de enclave Oeikoessi, dat aan Portugal behoort)
en het eiland Semaoe, zoomede eenige kleine
eilandjes in de baai van Koepang.
Over de natuurlijke gesteldheid en voortbrengselen raadplege men de artikelen, die de verschillencle eilanden beschrij vers.
(der geheele
Uitgestrektheid en bevolking
residentie). Volgens eene kort geleden ontvangen opgave van den Chef van den Topografischen dienst bedraagt de grootte der residentie
69186.70 K.M. 2 ; terwijl de nieuwste schatting
(1917) omtrent de bevolkingssterkte de Inlandsche bevolking op ruim 1 millioen zielen stelt;
het aantal Europeanen bedraagt ± 650 en het
aantal Vreemde Oosterlingen (Chineezen en
Arabieren) ± 4800. Het aantal Christen Inlanders is ongeveer 40.000.
Administratief is de residentie Timm en
Onderhoorigheden — welke bestuurd wordt
door een Resident, die te Koepang op Timor
gevestigd is, gesplitst in vijf afdeelingen 1 ) nl.
I. Zuid-Timor en Eilanden, onderverdeeld
in vijf onderafdeelingen.

pang uit getrokken in de richting van de lengteas
des eilands. Benoorden de lengteas ligt een zeer
grillig gevormd bergland, dat dichtbij de baai
van Koepang al toppen heeft van 900-1100
M. en geleidelijk steigt tot het hoogste punt
van Ned.-Timor, den G. Moetis (2350 M.),
benoorden welke de hoogte sterk afneemt. Op
dit bergland staan steilwandige, meestal kale
fatoe's ( = steen, rots), sommige eenige kilometers lang en breed en tot 700 M. hoog boven
hun voet, plotseling verrijzend met bizarre vormen. Van zulke reusachtige klompen tot kleine
blokken zijn allerlei overgangen. De meest
typische fatoe's zijn kalkmassieven, maar een
gelijksoortig karakter bezitten een aantal eruptieve blokken. Alle zijn van geheel andere
geologische samenstelling dan hun omgeving.
De fatoe-kalken zijn meestal licht van kleur,
ongelaagd of onduidelijk gelaagd, veelal oolithisch (erwtvormig), arm aan versteeningen.
De Zuidelijke helft van het Westelijk deel
stijgt lang niet tot zoo groote hoogten als de
Noordelijke. Ten Noorden van het Salomon
Mfiller-geb. liggen onbewoonde plateau's, bestaande uit laat-tertiaire of kwartaire rifkalken, de bekende karang (zie KARANG), die
in het Oosten van den Archipel tot op groote
hoogte voorkomen, meestal in den voim van
terrassen. In Timor reiken ze tot 1200 M.
Van de bodemgesteldheid in het smallere
2.
deel, ingenomen door de onder-afdeeling Beloe (behalve haar Westelijkste deel, in de lengteas van
het eiland) en door de Westelijke strook van
het Portugeesch gebied, is ons veel minder
bekend dan van het eerstbeschrevene. Hoogv]akten schijnen Kier, vooral benoorden de
lengteas, sneer voor te komen dan verder Westwaarts en worden afgewisseld door golvende
heuvellanden en grillig gevormde losse berggroepen, waarin de fatoe's niet ontbseken.
Do hoogste top op Ned. gebied is de Lekaan
(1580 M.). Niet ver Oostwaarts daarvan reikt
de Leuhitoe tot 1950 M. In het Zuidelijk deel
ligt een groote laagvlakte, ver naar binnen
reikend langs de Noil Benain, de machtigste
rivier van Nederlandsch-Timor; in den benedenloop is haar bedding tot 5 A, 600 M. diep.
Deze vlakte is bekend om haar vruchtbaarheid
en voor een groot deel met kokospalmen begroeid. Zij vormt het voormalig rijk van Waiwikoe-Waihale. Langs de Zuidkust strekt zich

1 ) Omtrent de verschillende afdeelingen
zie men bij de namen.
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bijna overal laagland uit; achter het strand
liggen er uitgestrekte lagunen, met rbizophorenbosschen omzoomd. De Noordkust is
meest bergachtig of slechts door een smalle
laaglandstrook omzoomd.
3. In Portugeesch-Timor schijnt het bergland eenzelfde grillig karakter to vertoonen
als sneer Westwaarts. Ook hier komen er vele
fatoe's in voor, zoowel als karang-terrassen;
ook hier wisselt het met hoogvlakten af. In
het Westen draagt het de hoogste verheffing
van het eiland, de Ramelau (2950 M.).
Klim.aat. De moessons zijn op Timor scherper aan elkander overgesteld dan gewoonlijk in den Archipel het geval is. Terwijl in Noord Timor de regentijd in November of December invalt en in Maart eindigt,
treedt de regenmoesson in het Zuiden eerst
tegen het voorjaar in en duurt dan tot Juni
voort. In dit gedeelte valt ook in de droogste
tijden van het jaar — November en December —
nog wel regen (passaatregens), wat in NoordTimor gedurende den Oostmoesson vrijwel
uitgesloten is. Van Mei tot November, soms
tot December, is de bodem als verzengd en
zien de berghellingen er kaal en verschroeid
uit; de kajoepoetih-boomen met hunne witte
stammen staan bladerloos. De meeste rivieren
en beken drogen geheel uit. In de vlakke kuststreken stijgt de thermometer in de schaduw
tot 94° en 96° Fahrenheit (34-36° C.).
De Westmoesson, die gewoonlijk met zware
buien en slagregens inzet, brengt in buitengewoon
korten tijd .verandering in de natuur. De tot
dusver onbeduidende rivieren en beken zwellen
tot machtige stroomen, de berghellingen tooien
zich weder met donkergroene grastapijten, met
bloemen en struiken ; de temperatuur wordt lager.
Plantengroei. Alhoewel Timor vele vruchtbare streken telt, welker bodem zeer geschikt
is voor de cultuur van rijst, tabak, koffie en
andere gewassen, veAoont het eiland over het
algemeen niet dien rijkdom en die weligheid
van vegetatie, welke de meeste andere eilanden
van den Archipel kenmerkt. Zware bosschen
worden er niet of schaars aangetroffen, het
meest in het Zuidwestelijk deel, het landschap
Amarassi; de berghellingen zijn er meestal
schraal begroeid; varens en orchideeen ontbreken schier geheel. Groote terreinen zijn
bedekt met alang-alang, korte grassen, wild suikerriet, bamboe en kreupelhout. Waar stoffeering van het landschap is, bestaat deze
gewoonlijk uit casuarinen met hun spichtige
kronen, witstammige kajoepoetihboomen (Eucalyptus alba), sandelhout-boomen (kajoe tjendana), gemoeti-, sagoe-, gebang- on lontarpalmen, eucalypten, acacia's, mimosaceen en
euphorbiaceeen, die wel veelvuldig, doch in
ijle bosschen of verspreid voorkomen. Lontaren gebang-palmen bedekken in de lagere streken dikwijls groote uitgestrektheden; vooral
langs de stranden treft men mede den kokospalm aan.
Volgens de
Bevo1kin g. Samenstelling.
nieuwste schattingen (1917) bestaat de bevolking
van Nederlandsch-Timor uit ruim 330.000 Inlanders, ruim 2000 Vreemde Oosterlingen en ruim
350 Europeanen. Sedert eeuwen hebben Chin'eezen zich in rijkjes in de binnenlanden gevestigd. Zij hebben zich daar -veelal vermaag-

schapt met de vorsten en zijn sneer Timolees
geworden dan Chinees gebleven. Velen hebben
zich aan den landbouw gewijd ; enkelen zijn
handelaren gebleven. Arabieren on Klingaleezen
wonen alleen to Koepang en to Atapoepoe.
De inheemsche bevolking is to verdeelen in
twee hoofdstammen, de Timoreezen (Atoni
Timor), die het Zuidwestelijk deel van het eiland
bewonen, dat vroeger deel uitmaakte van het
groote rijk van Sonnebait, (Sonbait, zie aldaar)
en de Beloeneezen (Ema Beloe of Belo) 1 ), die in
Alidden- en Oost-Timor wonen in de staatjes die
behoord hebben tot het groote rijk WaiwikoeWaihale.
Waalschijnlijk is de bevolking ontstaan uit
een vermenging van Maleische on niet-Maleische
elementen, maar bij de Beloeneezen treden
de eerste, bij de Timoreezen de laatste sneer
op den voorgrond. De Beloeneezen hebben
meer sluik elan kroeshaar, een koffiekleurige
huid en weinig baardgroei. Ze zijn gemiddeld
wat langer dan de Timoreezen; de neus is
meestal recht of convex. De Timoreezen hebben
wollig kroeshaar, veel baardgroei, een donkerder huid; concave neuzen zijn het talrijkst,
al komen ook de beide andere vormen voor.
Merkwaardig is, dat in het Zuiden van het gebied
der Beloeneezen, dus in hun oorspronkelijk
vestigingsgebied volgens de traditie, nog het
matriarchaat hee;:scht.
Een kleinere, derde scam vormen de Koepangers (Atoeli Koepang), de bewoners van
het voormalige rijk van den radja van Koepang en die van het eiland Semaoe. Zij kenmerken zich door een opvallend lichtere kleur,
langeren en slankeren lichaamsbouw on meer
golvend hoofdhaar dan hunne buien, de Timoreezen. Vermoedelijk heeft bij hen sterke vermenging plaats gehad met Rotineezen, Soloreezen en Savoeneezen, die in grooten getale
in die streek gevestigd zijn. De Rotineezen
nemen in West-Timor ook de andere kustvlakten in beslag.
Kleeding. De kleeding der mannen bestaat op
Timor gewoonlijk uit twee stukken grof katoen
van ongeveer 2 meter lengte on 1 meter breedte;
het eene wordt om de heupen geslagen on hangt
tot aan of over de knieon; het andere wordt als
een mantel om de schouders gedragen of (in
tegenwoordigheid van hooggeplaatsten) als een
wrong om de lendenen gewonden. Het gebruik
van een korte rijbroek vindt sneer on meer
ingang. De mannen dragon gewoonlijk een leeren
gordel met lederen taschjes, on meestal een
korte rijzweep, want zonder eon paard is een
Timorees, die op eenig bezit kan Bogen, niet
denkbaar. Aan een band hangt over den linkerschouder een zak of een soort tasch, met kralen
versierd, waarin zich allerlei voorwerpen bevinden, zooals: een fluitje, een spiegeltje, een
slijpsteen en amuletten, zoomede de ingredienten
voor het sirihkauwen enz. Tot sieraden dienen
banden of ringen om bovenarmen on polsen, van
been, rotan, koper en zilver; de zilveren zijn vaak
kunstig bewerkt. Verder: gouden en zilveren
platen op de borst on kleinere plaatjes aan een
band, die om het voorhoofd wordt bevestigd.
1 ) Zij noemen zich zelf rai tetoen; de
taal, die zij spreken, is het Tetoen. (Zie
TETTUM).
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Aan de ooren hangen vaak glaskralen of houten
pennon met kwasten van zwart paardenhaar
of rood geverfd bokkenhaar, terwijl om den
hals snoeren gedragen worden van gouden
belletjes, gele glaskralen en van moetisalah.
De ongehuwde man of vrouw draagt ter onderscheiding een tweelingkoker (tibak). Het haar,
de mond en de ooren doen dienst als portemonnaie.
De vrouwen zijn eenvoudiger gekleed en hebben minder opschik dan de mannen. De kleeding
bepaalt zich tot een sarong van grof, eigen gelveven katoen. Vaak wordt gedragen een gelijksoortige slendang met lange franje aan beide zijden, en een kabaia van gebloemd sits of donker katoen met en zonder mouwen van vreemd maaksel.
De gewoonte om het lichaam, vooral de armen,
to tatoueeren, komt over het geheele eiland voor,
zoo onder mannen als vrouwen. Elke familie
heeft een Ilepaald teeken (dat ook op de paarden
wordt aangebracht), waaraan bij koppensnelling de slachtoffers erkend kunnen worden.
Huizen. In den huizenbouw onderscheiden de
Beloeneezen zich van de (West-) Timoreezen. De
eersten wonen in rechthoekige huizen op palen,
waarvan de vorm op het gewone Maleische
type berust, de laatsten bouwen bijenkorfvormige, met gras bedekte huizen, die op den
beganen grond staan. Hier en daar heeft men
de offerhuizen, die uitwendig op gewone huizen
gelijken. Het dak rust. echter maar op een paal
in het midden, waarom eenige steenen zijn
opgestapeld, die voor offorplaats dienen. In
Beloe heeft men geen tempels, maar offersteenen in de openlucht in den vorm van een
hunnebed van kleine steenen, waarop een groote
platte voor de offergaven.
De bevolking woont meestal zeer verspreid,
zelden in bepaalde kampoengs, meestal nabij
de ladangs. Groote aaneengesloten kampoengs
komen weinig voor, de meeste bestaan
hoogstens 20 huizen. Zij zijn in de binnenlanden
vaak door hooge steenen of ruw-houten paggers
omgeven; veelal zijn de afzonderlijke huizen
ook op die wijze omheind. Vooral is dit het geval
in streken, waar men bevreesd is voor onverwaehte overvallen. Met het oog daarop liggen
de kampoengs er veelal op moeilijk genaakbare
plaatsen, licfst op of nabij de fatoe's, zoodat
de ruwe bergstreken veelal vrij good bevolkt
zijn. In de vlakten, waar men niet over terreinhindernissen kan beschikken, was samenwoning
het aangewezen middel tot het bieden van weerstand aan vijandelijke aanvallen. Daar bestaan
de dorpen uit eon grout aantal (wel 50) huizen,
die diclit naast elkandcr gelegen zijn en een
warnet van gangen vormen.
.Voor de huizen der hoofden trof men veelal
doodskoppen aan, op palen gestoken, de zegeteckenen van sneltochten. Aan doze vertooning
is door ons bestuur een einde gemaakt. In elk
dorp waar een hoofd woont, is een vergaderplaats, bestaande uit con pleintje om een grooten boom, op welk pleintje platte steenen als
zit plaats en.
Economisclie toestand. Hot feit,dat goede natuurlijke havens van voldoende diepte op Timor ontbreken, vooral aan de Zuidkust, is zeker een oorzaak, dat de Tiiuorees sleclits bij hooge uitzonderiw.r viFchvangst on prauwvaart beoefent.
Waar grond in overvloed is behooren alleen
BURN. ENCYCL. V. N.-I.
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sawahs, boomgaarden, sandelhout en bij enboomen aan bepaalde personen of families en
gaan van geslacht op geslacht over. Bijenboo- •
men mag men zich, mits op zekere bepaalde
wijze, toedigenen en ook, vreemdelin.g zijnde,
aankoopen. -Alle niet aldus geoccupeerde grond
mag men met inachtneming van zekere bepalingen in gebruik nemen. De landbouw staat op
lagen trap. De Timoreezen planten meestal
niet moor dan noodig is om in eigen behoeften
to voorzien, gewoonlijk djagoeng; slechts bij
uitzondering wordt rijst op ladangs, ook wel
op sawahs, maar dan op zeer primitieve wijze,
verder tabak voor eigen gebruik geteeld. De
klappercultuur is van eenige beteekenis en wordt
stelselmatig aangemoedigd. Aan do droge Noordkust komt de lontarpalm veelvuldig voor, uit
welks sap uitstekende suiker wordt gekookt.
Ten slotte dient de sandelhoutboom ,te worden
vermeld, welke echter niet wordt gecultiveerd,
alsmede de koffie, welke zich de laatste jaren
weder in eenige meerdere belangstelling mocht
verheugen. De veeteelt staat niet veel hooger.
Varkens en geiten, die talrijk zijn, dienen voornamelijk tot voedsel. Ook de nijverheid is van
weinig beteekenis en bestaat in het voor eigen
gebruik maken van vlechtwerk, woven van doeken, het vervaardigen van zilveren armbanden,
oorhangers en ringen, in Portugeesch-Timor
en op het eiland Aloe ook het pottenbakken.
Uit een oogpunt van sierkunst verdienen vermelding bet fraaie snijwerk op bamboe-tabakskokertjes (tibak), de fraaie weefsels, de sierlijk
bewerkte zilveren arm- en oorsicraden.
Godsdienst. Met uitzondering van de kuststreek
der baai. van Koepang, waar vele Protestantsche
Christenen voorkomen, zoomede in een klein
gedcelte van Amarassi en Amforang on met
uitzondering van meerdere landschappen op
de O.grens, Noimoeti on Portugeesch-Timor,
waar door een aantal inlanders de Katholieke
godsdienst wordt beleden zijn de inboorlingen
van Timor alien heidenen. De Timoreezen gelooven aan een Opperste wezen, Oesi Nen° of
Zonneheer geheeten, in Beloe: Nai Meromah, dien
zij ook wel met de zon zelve verwarren. Hij
is meester over hemel en aarde on heeft het
heelal geschapen. Bij hem, den schenker van
leven en dood, zweert men, maar hij wordt niet
aangebeden. Hij vertegenwoordigt het mannelijke beginsel, terwijl het vrouwelijke bij Oesi
Afoe of Oesi Paha berust (vrouw Aarde). Ondergeschikte goden zetelen op de maan on de sterren.
De oppergoden hebben hun ondergeschikte
wezens, de nitoe's, de woud- on berg-, aard- on
watergeesten, waartoe ook de ziclen der afgestorvenen behooren, geesten, die men door het inachtnemen van verbodsbepalingen en door middel van offers moot winnen of door toovermiddelen bestrijden.
In Beloe zijn de vorsten en hoofden voorgangers hij godsdienstige verrichtingen en vaardigen
verbodsbepalingen uit. Bij de Timoreezen zijn dit
de „analia paha" of „toewan tanah", aan wie de
zorg voor alles wat den bodem betreft is opgedragon; zij zijn grondvoogden, maar maken
geen deel uit van het rijksbestuur. Eon priestersehap ontbreekt.
Huwelijk. De leden der verschillende stammen
wonen niet bijeen; in ieder landschap, zelfs in
ieder dorp, vindt men leden van vcrschillende
36
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stammen vereenigd. Deze toestand gaat gepaard
In Nederlandsch-Timor ligt thans aan. de
met exogamie en patriarchaat, met uitzondering N.W.kust nog ingeslopen het Portugeesche landvan drie landschappen in Z.O.-Timor. Kinder- schap Oeikoessi, waarvan de begrenzing met ons
huwelijk, beter kinderverloving, komt voor. gebied geregeld werd bij het met Portugal op
Het leviraatshuwelijk komt voor, maar wordt 1 October 1904 to 's-Gravenhage gesloten tracvaak afgekocht. Echtscheiding is onder vreemden taat, afgekondigd in het Ind. Stb. 1909 no. 214.
invloed ingeslopen, doch komt weinig voor. .1.-V- De betrekkin.g der landschapshoofden tot het
wijkende gewoonten vindt men in het matriar- Nederlandsch-Indische Gouvernement is geregeld
chale Zuid-Beloe, waarvoor verwezen wordt naar
op den voet der kort© verklaringen.
G e s c h i e d e n i s. Zie de groote EncycloH. J. Grijzen, Mededeelingen omtrent Beloe.
paedia van Ned. Indic. Hier wordt slechts verBij overlij den is het uiten van jammerklachten
verplicht. Het lijk wordt in een dock gewikkeld of
meld dat de tegenwoordige grensregeling met
Portugal is neergelegd in het tractaat dat 1 Oct.
in een eenvoudige doodkist of boomstam gekist;
soms zijn de naden van de kilt door middel
1904 to 's-Gravenhage word geteekend
van liars toegestopt. De begrafenis van een aanStb. 1906 no. 194).
zienlijke brengt groote kosten mede; ook moeten
TIMOR-LAOET. Zie TANIMBAR-EILANaile schulden van den overledenete voren zijn volDEN.
daan. Het lijk wordt bij zijn voorvaderen begraTIMOREESCH. Het Timoreesch is de taal,
welke gesproken wordt door de bevolking van
von met een pot gekookte rijst en een hond, in de
het Zuid-Westelijk gedeelte van het eiland Timor,
richting van het zielen- of stamland ; op het graf
een ovale of rechthoekige verhevenheid van
met uitzondering der vreemde kolonisten on van
steenen opgericht, waarvan de hoogte wordt
een klein gedeelte, dat zich van het Koepangsch
bedient. De taal is na verwant aan. het Rottigeregeld naar gelang van den stand van den
overledene. Bij terugkeer wordt een begrafenisneesch, eenigszins verder af staan het Tettumsch,
maal gehouden, waar het onmatig toegaat. Als
Koepangsch, enz. Het Timoreesch wordt gesprorouw draagt men zwarte kleeren on knipt het
ken in verscheidene tongvallen.
haar af, doch slechts tot op het tijdstip der
TIIIORZEE, tusschen de N.W.-kust van Ausbegrafenis. In Z.-Beloe heeft men afwijkende
tralia on Roti, Timor en de O.N.O. daarvan
gewoonten. (Vgl. Grijzen).
Taal. Wat de taal der bewoners van Timor aan-

gelegen eilanden tot de Aroe-eilanden toe.
TIN ; TINERTS. Tin komt als gedegen
gaat, zoo wordt in West- on een deal van Middenmetaal slechts als zeldzaamheid in de naTimor (Dawang) Timoreesch gesproken (zie op
tuur voor; men verkrijgt het uitsluitend door
dit woord), in de onderafdeelingen Noord- en.
smelting uit de tinertsen, waarvan het gewone
Zuid-Beloe, grenslandschappen van Portugeeschoxyde, het tinsteen (cassiteriet) verreweg het meest
Timor en de omgeving van Dilly Tetoen (Tettum,
voorkomende is. Die uitsmelting (reductie,.b.v.
zie op dat woord), terwijl in een ande3: gedeelte
door middelvan houtskool) geschiedt betrekkelijk
van de grenslandschappen Marai gesproken gemakkelijk, en het is dan ook niet to verwondewordt. In het Portugeesch gebied komt nog een ren, dat reeds in de grijze oudheid het tin bekend
groot aantal andere talon voor. Een afzonderlijk
was en, met koper tot een alliage verwerkt, voor
letterschrift bestaat niet.
wapens on voor munten word gebruikt ; gewoonlijk
Te Koepang spreken de Inlanders vrij algevindt men daarin 8 --13 % tin. Het schijnt dab
meen Maleisch, een Maleisch vermengd met veel
voornamelijk Cornwall de plaats is geweest, van
vreemde, vooral Portugeesche termen.
waar dat tin afkomstig was.
B e s t u u r. Onder rechtstreeksch bestuur
Het tinmetaal bezit de volgende hoofdeigenstaan op Nederlandsch-Timor alleen de hoofdschappen : kleur zilverwit; soortelijk gewicht van
plaats Koepang en de kleine vallei van Atapoegegoten tin 7,291, gewalst tin 7,299, electrolypoe, omvattende de gelijknamige kustplaats (zie
tisch neergeslagen tin 7.143-7.178; de hardheid
aldaar) met haar naasten omtrek. Overigens is ligt tusschen die van lood on goud; bij gewone
het gebied verdeeld in een groot aantal rijkjes,
temp. is het zeer pletbaar (tinfoelie, bladtin), bij
die thans echter tot eon 13-tal landschappen
hoogere temp. wordt het Bros; smeltpunt bij
zijn samengevat. Voor de administratieve indee228 —232° C. ; reeds kleine verontreinigingen met
ling zie TIMOR on ONDERHOORIGHEDEN.
andere metalen (arsenik, antimoon, bismut, ijzer,
De verschillencle rijkjes zijn grootendeels door
wolfram, molybdeen) werken nadeelig op de
verbrokkeling ontstaan uit de twee vroegere
eigenschappen; eon toevoeging van 1-2 % kogroote rijken Sonnebait en Waiwikoe-Waihale
per of lood maakt het tin harder; bij gewone
(zie aldaar), van welke het eerste bijna geheel
temp. oxydeert het niet, on het roesten van ijzer
Zuid-West-Timor en het andere Midden-Timor
wordt tegengehouden, als dit door een dun huidje
besloeg. Sonnebait heeft zich later opgelost
tin beschermd is (blik); de overgangstemp.
in de landschappen Miomaffo, Fatoe Leo
ligt bij 18° C.
en Mollo. De laatste „keizer" of Lio Rai van
De wereldproductie van tin kan thans op
Sonnebait is al eon 40tal jaren geleden overleden,
120.000 long-tons, of nagenoeg 2 millioen pikoels

nadat zijn rechtstreeksch gezag beperkt was gegesteld worden (Ned. 'Ale ± 1 / 6), waarvan ten
worden tot een kampoeng, Neffo genaamd, in minste 20 % gebruikt wordt bij de vervaardiging
het Mollo'sche gelegen aan den voet van het van blik.
Geografisch voorkomen. In InKaoeniki-gebergte.
Het rijkje Waiwikoe-Waihale verloor langdie zijn het de eilanden Banka on Billiton, welke
zamerhand veal van zijn groote uitgestrektheid,
met die van de Riouw-groep het (ten minste tot
beteekenis on invloed en werd sedert, met de
nog toe bekende) Zuidelijke uiteinde vormen van
overige tot de onderafdeeling Beloe ressorteereneen langgestrekte Z.Z.O.-N.N.W., later meer
de landschapjes, samengevoegd tot twee groote
Z.-N., loopende tinertsrijke strook, die zich over
landschappen.
het schiereiland Malaka, voornamelijk langs de

TIN; TINERTS —TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN).
Westkust ervan, door Siam tot in Zuid-Birma
uitstrekt. Niet overal echter is het terrein ontginbaar; tusschen het eiland Singkep en de stad
Malaka is slechts weinig tinerts aangetroffen;
ten Noorden daarvan, in de staten Negri Sembilan, Selangor en Perak, zijn verreweg de meeste
en beste mijnen gelegen; daarna schijnt de hoeveelheid tinerts weer of te nemen, en zijn nog
maar enkele gedeelten rijk genoeg gebleken.
Langs de Oostkust vindt men alleen tinmijnen in
het rijkje Pahang en het district Kemaman van
Trengganau. Al die vindplaatsen zijn dus juist
op het breedste gedeelte van het schiereiland
gelegen.
Dat verder in Midden-Sumatra (Siak, de Rokan- en Kamparstreken, Lima Kota) tinerts
voorkomt, is bewezen; reeds in 1858 bezocht C.
de Groot de Siaksche Bovenlanden (Kota Renate)
en in 1866 werd ook door R. Everwijn een reis
daarheen gemaakt (Jaarb. Mijnw. 1874. I), doch
de resultaten waren niet bemoedigend. Latere
detailcnderzoekingen toonden o.a. ruim 21000
pikoel tin aan op 673000 M 2 arm terrein in de
buurt van Bangkinang. Er is beweerd, dat
ook op de Karimata-eilanden en in Z.W.-Borneo
(Kandawangan, Soekadana, Simpang) tinsteen
zou voorkomen, maar een ingesteld onderzoek
bevestigde dit vermoeden niet (Jaarb. Mijnw.
1879. I). Er zal thans van Gouvernementswege
, )pgegaan worden ( f op de Anambas- en Natoena,
eilanden, alsmede langs de Oostkust van Palembang, Djambi en Noordelijker, nog tinerts in volcb en de hoeveelheid aanwezic is. Eveneenswerden
herhaaldelijk berichten ontvangen, dat op Flores
tinerts te vinden zou zijn, en zelfs werden in 1889
en 1890 expedities van Gouvernementswege uitgezonden om dit punt tot klaarheid to brengen,
wat echter niet gelukte. Door een zending van
den geoloog Dr. J. J. Pannekoek van Rheden in
1910/11 werd de zaak evenmin tot oplossing gebracht (Jaarb. Mijnw. 1910. Verb. 132).
Op de kleinere eilanden met vrij sterkebodemverheffingen, waaruit de Riouw-archipel bestaat,
vonden vroegere onderzoekeis slechts betrekkelijk weinig tinerts; zij zijn dan ook met uitzondering van Singkep (en gedurende korten tijd
ook arimoen) niet in exploitatie genomen. Een
nieuw systen]atisch onderzoek over dien geheelen archipel wordt thans erd.
Verbeek gaf in Jaarb. Mijnw. 1897 een
geologisch overzicht van Banka en Billiton.
TINGI (JAv.). Zie CERIOPS.
TINOSFORA CEISPA, Theis, Fain. Menisperinaceae, Andawali, Pantjasono (soEND.). Windende heester, tot 5 M. hoog. De stengels treft
men altijd bij de Inlandsche medicijnhandelaren
can.
TIOENG. Naam op West-Sumatra voor eene
Beo-soort, Gracula javanensis, de alom geliefde
en in kooien gehouden vogel, die men van Mierlei leert napraten, de Beo bij uitnemendheid. Zie
SPREEUW.
TIOROSTRAAT, tusschen de Zuidkust van het
Z.O.lijke schiereiland van Celebes en de Noordkust van Moena, vrij breed en net matigo
diepten.
TIRAM. Is de Maleische naam voor Oester
(Ostrea parasitica).

TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN). Ter
wille van het overzicht verdeelen wij de inlandsche titels in de volgende zeven rubrieken,
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waarin de voornaamste en meest voorkomende
der ditartoe behoorende zullen worden opgesomd. Die rubrieken zijn:
A. v o r s t el ij k e titels, de zoodanige die
door heerschers over een eenigszins uitgestrekt
gebied gedragen worden.
B. adell ij k e titels, die hoofdzakelijk alleen door geboorte verkregen worden, al werden
ze ook als gunstbewijs door Inlandsche vorsten
verleend en al heeft dit nu in, krachtens de contracten, beperkte mate nog plaats, terwijl ook de
Gouv.-Gen. tegenwoordig het recht tot die toekenning heeft.
C. ambt el ij k e titels. Hieronder vallen:
le de titels, die een ambt aanduiden, die dus
de namen van ambten zijn;.
2e titels, die ambtenaren, krachtens het bekleeden van hun ambt, bovendien nog voeren, en
die hun, alleen voor hun eigen persoon en met
het oog op het speciale ambt worden. verleend.
D. g e e s t el ij k e titels. Deze treft men
bijna uitsluitend in de Mohammedaansche landen aan, en veelal zijn zij aan Arabische woorden
ontleend.
E. pr a e d i c at e n. Dit zijn titels, die
steeds als complement bij een ambtelijken of
adellijken titel gevoegd voorkomen en op zekeren
rang wijzen.
F. e e r et i t e l s. Een soort bijvoegsels tot
de eigenlijke titels, die meestal alleen gebruikt
worden als een mindere tot of over een meerdere
spreekt, hoewel ze soms ook wel in het algemeen
als titel gevoerd worden.
G. beleefdheidstitels, die in den
omgang jegens ieder persoon van eenig aanzien
worden gebezigd.
A. Hoewel de vorstelijke titels voor het meerendeel reeds verspreid in de Encyclopaedie to
vinden zijn (o. a. verge'. men de artikelen: BALIEMS, BARROE, BATAKS, BOEGINEEZEN,
BONI, RIOUW) geven wij hier, ter wile van
een overzicht, de voornaamste nog op:
r a d j a: zie op dat woord. Behalve het daar
gezegde zij opgemerkt, dat deze titel door Europeanen in het algemeen aan alle inlandsche
vorsten, en zelfs aan lagere hoofden, gegeven
wordt;
soelta n: zeer algemeen voorkomende titel.
s o eso eh oenan (in afkorting s o en a n) : titel van den worst van Soerakarta, die
ook hier en daar door hoofden in de Lampongs
gevoerd wordt;
panembahan en pangeran: titels
die in rang op elkaar volgen en in samenstelling
met andere, ook adellijke titels, op Java door vorstelijke personen van verschillenden rang gedragen worden;
rat o e: op Java de titel voor vrouwen van
vorstelijken bloede, dochters van een vorstin;
anak r a d j a: op Sumatra, speciaal op de
Oostkust on in het Riouwsche, de titel van alle
personen van vorstelijken bloede, terwijl voor
kinderen van vorsten daar de titel t o n g k o e is.
aroe of aroeng, datoe, paetta
mangkao e: de titel van de Boegineesche
vorsten op Celebes, meestal vergezeld van den
naam van hun rijk;
d a n o of d a n o e: algemeene titel van mannelijke vorstentelgen in het gewest Ternate;
anak agoeng en batara zijnBalische
vorstentitels.
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B. Voor de a d ell ij k e titels vergelijke men
in de eerste plaats het artikel ADEL. Verder zie
men ook de artikelen: ATJEHERS, BALI1RS,
BOEGINEEZEN, MINANGKABAUERS en
SOENDANEEZEN.
De eenige der Javaansche adellijke titels, die in
alle tijden alleen tot deze categorie behoord
heeft, is die van r a d e n. In de laatste veertig
jaren wordt deze titel zonder uitzondering door
alle regenten op Java gevoerd, daar de Regeering
dien ook steeds, als een tot dit ambt Lenoemde
persoon reeds geen recht er op had,bij de aanstelling aan hem verleend heeft.
C. Voor de a m b t el ij k e titels vergelijke
men de artikelen: BEST UUR, DESABESTUUR, VREEMDE OOSTERLINGEN (voor
de bestuurders der in India; gevestigde Arabieren,
Chineezen, enz.) en het over de bestuursinrichting
handelende gedeelte van de verschillende artikelen over de volkeren en. Iandstreken van den
Archipel.
De titels van regent, wadhnA, enz. zijn langzamerhand ov era' inheemsch geworden. Aileen
vormen nog een afwijking: t j a ma t, dat het
yolk in de Preanger nog steeds voor den assistentwadana gebruikt en: d mang en mantr
di s t r i k t, welke titels de Bantammers resp.
nog geven an den wad na en assistent-wadana.
Zeer ingewikkeld is de ambtelijke titulatuur
in de Javaansche Vorstenlan , : en. De titels zijn er
samengesteld uit het woord dat den hierarchischen rang des ambtenaars aanduidt en het
woord of de woorden, die de special() functie
van den betrokkene aangeven.
Eigenaardig is dat men op de Sangi-eilanden
en overal in de Molukken verscheidene titels met
Hollandsche samensteilingen vindt, als : k a i itein Taut, kapitein bitjara, hoekoem major e.d.
D. Voor de g e e s t el ij k e titels raadplege
men wat den Islam betreft het artikel PANGHOELOE.
Wat de heidensche godsdiensten aangaat noemen wij den da toe of go ero e der Bataks,
de b a s i r's en b a 1 i a n's van Borneo, de
b i s s o e's van het Boegineeseh gedeelte van
Celebes, den ta,' doenja en woerake
van de bewoners van Poso, den pas 6k en
p a in angkoe van het eiland Bali, den
gir angp o 0-0 en der Badoej's.
E. De pr a edic ate n, adellijke zoowel als
ambtelijke, vindt men voornamelijk op Java en
Kadoera, on eene volledige opsomming van de
daar gebruikelijke in de verhandeling van L. W.
C. van den Berg „De Inlandsche rangen en
titels op Java en Madoera".
Wat de eer etit els betref die ook als
titel in de benaming van een vorst of hooggeplaatst persoon gevoerd warden, ze zijn even
talrijk eri vers Lei en ais de zucht naar praal en
schittering bij Oostersche volkon groot is. Hiertoe behooren b.v. de vele titels, die de vorsten
van Solo on Djokja voeren en die alle een of
-Indere vcrheerlijking van den drager beteekenen.
TJABE (Jay.), tjabe (soEND.). Zie CAPSICUM ANNUUM.
TJABE RAWIT (s0END.). Zie CAPSICUM
FRUTESCENS.
TJABE SETAN (BATAV. mAL.). Zie CAPSICUM FRUTESCENS.
TJAKALELE. Door Valentijn (II, 1724, fol.

162) reeds verklaard met „dansen als een wilde,
verwoede", of ook (I, 1724, Moluccos, fol. 21)
met „scherraen, en schermutseren, bij een spiegelgevegt twee on twee tegen een"; en vooral op
Ambon, Tomato, Halmahera, Menado, en Banda,
dan ook op de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden gebruikelijk. Het is het TANDAK (zie dit
woord) der bewoners van genoemde streken, in
zijn karakter van „krijgsdans"; Het woord
„Tjakalele" is Moluksch Maleisch.
Het tjakalele bezit religieuse wijding, on komt
alleen bij hooge feestelijkheden to pas. Terwijl
de dans zelve zijn hoogtepunt vindt in woeste
sprongen on wilde kreten, worden de meest zeer
antieke kleederen die tot den dos der „eeremonievechters" behooren, na afloop plechtig eenige dagen en nachten bewaakt, on plechtig opgeborgen.
Lichte geelkoperen helnaen, dito harnassen, on
dito lange schilden (salawako's) worden hierbij
vaak gedragen, wier eigenlijke herkomst nog een
raadsel is; zie de studio daarover van Drs. A. B.
Meyer on 0. Richter, „Die Helene aus Messingblech von Celebes and den Molukken", Abh. u.
Ber. K. Zool. u. Antr.-Ethn. Mus. z. Dresden, IX,
6, 1901, bl. 32-88, met plaat ; de vormen dier
helmen zijn zestiend-eeuwseh. Vergelijk „Nog
lets over Messing- helmen,- schilden on -pantsers",
door G. W. W. C. baron van Havel', Int. Archiv
fiir Ethn. Band XVIII 1906
TJAKRA NEGARA. Vroeger de verblijfplaats
van den Vorst van Lombok; zie LOMBOK. Ook
de naam van het Balische district in de onderafdeeling West-Lombok.
TJAKRABOEWANA. Doze, aan de grens van
Cheribon on de Preanger gelegen, onwerkzame
vulkaan bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: cle
Tj. zelf, 1720 M. hoog, met good ontwikkelde
N.-, 0.- on W.-hellingen, on de Bingoeng, 1425
M. die er naar het Z. tegenaan sluit, en door een
verplaatsing van het eruptiepunt van den Tj. is
ontstaan.
TJALANG. Standplaats van den civielgezaghebber der gelijknamige onderafdeeling van de
afdeeling Westkust van Atjeh. In Juni 1908 word
de bestuurszetel van Poelo Raja hierheen overgebracht. De plants ligt aan de Tjalang-baai in het
landschap Kroeeng Sabo. De onderafdeeling
Tjalang omvat eon tiental landschappen.
TJAMARA GOENOENG (soEND.). Zie CASUA.RINA MONTANA.
TJAIVIPAKA. Groote kampoeng aan den grooten wog van Martapoera naar Pleihari in het districtMartapoera der gelijknamige onderafdeeling,
10,5 K.M. van de hoofdplaats verwijderd, bekend
om de zoetwaterbronnen, die gebruikt zullen
worden voor de a.s. drinkwatervooviening van
Bandjermasin door middel caner waterleiding.
TJANDI. De naam, waarmede verschillende
monumenten uit den Hindoe-tijd worden aangeduid, doorgaans gelijkwaardig met „tempel".
Oorspronkelijk beteekent het : bijzetplaats, vervolgens: grafmonument, on ten slotte: monument in het algemeen.
TJANDOE. Zie OPIUM.
TJANDRA NEGARA (PANGERAN ARJA).
Laatstelijk regent van Brebe's en aldaar 6 Mei
1885 overladen, was een zeer ontwikkeld Javaan,
die een Europeesche opvoeding had genoten. }Iij
verwierf zich eon grooten naam met de beschrijving zijner reizen over Java (in 1866 ter lantk'drukkerij onder het pseudoniem Radon Mas A2-
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A Poerwa, Ulan& verschenen), terwijl zijn veelomvattende kennis duidelijk in hot oog springt bij
verschillende in het Nederlandsch geschreven opstollen in de Bijdragen van het Kon. Inst. en het
Tijdschr. van het Bat. Genootschap.
TJAPALALOESTRAAT, tussohen Taliaboe en.
Mangoli,Soela-eilanden in den Molukschen Archipel.
TJAREUH (soEND.). Zie LOEWAK.
TJARINGIN. Vroeger eene afzonderlijke afdeeling en regentschap der residentie Bantam,
uitmakende het Zuidwestelijke deel van het gewest. Bij Ind. Stb. 1906 no. 507 zijn de afdeeling
en het regentschap opgeheven en gevoegd bij de
afdeeling en het regentschap Pandeglang, met
een patih en een controleur van Tjaringin to
Menes (zie aldaar). De controle-afdeeling bestaat
uit de districten Merles, Tjaringin en Tjibalioeng.
Het Noordelijk gedeelte der controle-afdeeling wordt ingenom.en door vulkanisch terrein,
nl. door de Zuidwestelijke hellingen van den
G. Aseupan on Poelosari. Langs de zee loopt
eene smalle strook alluvium, waarop de voormalige afdeelingshoofdplaats Tjaringin gelegen
was, die in Augustus 1883 door de vloedgolf,
die volgde op de uitbarsting van Krakatau,
werd verzwolgen. Bij deze geweldige ramp kwamen 15.000 menschen in deze afdeeling oni het
leven, bijna uitsluitend bewoners der stranddesa's van welke Tjarita, Tjaringin en Laboehan
de voornaamste zijn. De vernielde kokostuinen
worden opnieuw beplant; op de plaats der verzwolgen desa's vestigde zich langzamerhand
weder eene nieuwe bevolking, maar de bestuursze,tel der afdeeling werd verlegd naar Menes,
meer landwaarts-in en gezonder gelegen.
In de districten Tjaringin en Merles liggen
uitgestrekte sawahveiden; in het district Tjibalioeng daarentegen verbouwt de bevolking
de rijst op hoema's, ni. boschgronden, die voor
dat doel worden gekapt en schoongemaakt. Een
volgend jaar wordt het ontgonnen terrein -verlaten en een ander stuk boschgrond ontgonnen.
Eerst na 6 jaar wordt de reeds eenmaal bewerkte
grond, na met jong hout te zijn begroeid, opnieuw gekapt en beplant, een roofbouw, die
door het bestuur zooveel mogelijk wordt tegengegaan. Nevens dezen primitieven landbouw
legt de bevolking dezer streek zich toe op veeteelt
en vooral op de buffelfokkerij, zoodat jaarlijks
een aantal karbouwen kan worden uitgevoerd.
Het grootste gedeelte van dit district, zootnede
het Prinseneiland, is met zware bosschen bedekt,
waarin vele tijgers verblijf liouden, die de streek
onveilig maken en oorzaak zijn, dat soms geheele desa's verlaton wordQn.
In de laatste jaren zijn in doze controle-afdeeling verschillende perceelen in erfpacht
gegeven ; op eenige hiervan wordt hevea (rubber) en robusta-koffie geplant; de heveacultuur
is in deze streken prachtig geslaagd.
TJARINGIN (s0END.). Zie FICUS BENJAMINA.
TJARIOE (s0END.). Zie ENTADA.
TJAWAT (MAL.), tjawet (JAV.). De „gordel- of
heup-doek" der manned, do ,scha,amgordel", die
het tweed() stadium van bekleeding vertegenwoordigt in een tropisch land, na het ,lapje voor
de schaamdeelen" aan een koord om de leaden
vastgehouclen, dat het eerste stadium -vormt.
Oorspronkeiijk is de tjawat algemeen van boom-
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bast geweest, zooals thans nog bij de Biadjoes in
Zuid-Borneo, waar zij liwah heet, en in andere
streken van den Archipel.
TJELEMPOENG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.
TJELENG (JAV.). Zie ZWIJNEN.
TJELAK (BATAV. MAL.). Een mengsel van
galnoten, antimonium en henna (Lawsonia), dat
dient om de oogharen en wenkbrauwen zwart te
maken.
TJEMARA GOENOENG (JAV.). Zie CASUARINA MONTANA.
TJEMARA LAOET (MAL.). Zie CASUARINA
EQUISETIFOLIA.

TJEMARA TIKOENG, TJEMARA TOEKOENG (JAV.). Zie PODOCARPUS CUPRESSINA.

TJEMPAKA (mAL.), Tjemphka, (JAv.). Zie
MICHELIA CHAMPACA.
TJEMPAKA DJAE (JAV.). Zie MICHELIA
MONTANA en MICHELIA VELUTINA.
TJENDANA (MAL.). Tjandana, Tjandana
(SOEND. en mAK-.), U.'jinrana (mAr..). Santalumalbum
L., fam. Santalaceae. Kleine. altijd groene boom,
die zoowel in Britsch- als in Neder1.-Indic op dorre
heuvels wordt aangetroffen. Het santal- of sand.elhout is als reukwerk, als hout voor snijwerk,e a
ook als geneesmiddel, zeer gezocht. Dit is het
gele sandelhout; het roode sandelhout (k ajoe
tj endana dj a n g gi, MAL.) komt van
terocarpus santalinus
fil. Oudtijds was
het santalhout der Kleine Soenda-eilanden,
d at over Makasser in den handel kwam, be
roemd. Timms wordt het hout voornamelijk
geleverd door Mysore, waar uitgestrekte vlakten
met dezen boom bedekt zijn on hij door het boschwezen bijzonder goed verzorgd wordt. De sandelboom is aanbevolen voor gouvernementscultuur
in N.-Ind. en deze is, aanvankelijk met succes,
reeds in het groot begonnen in het boschdistrict
Probolinggo-Besoeki.
TJENGKEH (MAL., JAV., SOEND.). Zie EUGENIA AROMATICA.
TJENRANA. Zelfbesturend landschap, gelegen
aan de W.-trust van Celebes, behoorende tot de
onderafdeelin.g Madjene der afdeeling Mandar
(zie aldaar), heeft een bevolking van ± 15.000
zielen, welker economische toestand als gevolg
van de jaren hier geheerscht hebbende anarchie in
1908 ongunstig wordt genoemd, doch sedert veel
is verbeterd. (Bijdr. voor T. L. en V. van N.-I. 7e
Volgr. VIII M. 676).
TANPLANA. Rivier op Celebes (zie aldaar onder e. do
TJEPAKA (JAV.). TJPMPAK A.

TJERIBON (of TJI.T.1111130N). Zie CHERIBON.
TJERIMAI (ook Tjirdmai of Tjerme). Een der
hoogste (3078 AI.) en tevens regelmatigste vulkaankegels van Java, nabij Cheribon, met vier
toppen op een kleinen elliptischen kraterrand van
850 M. lengte (0-W)en 55 M. breedte.
TJERME (JAv.). Zie PHYLLANTHUS DISTICHUS.
TJETJAK of TJITJAK. Maleische naam voor
soorten van het gesiacht Hemidactylus, de kleine
huisgekko (zie onder GEKKO'S).
TJI. Rile riviernamen, voorafgegaan door dit
woord. (Soendan. = rivier), zoeke men op den
eigen naam.
TJIAMIS. District van gelijknarnige contrOleafdee/ing en regentschap, afdeeling Tasikmalaja,
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residentie Preanger-Regentschappen. De hoofdplaats Tjiamis telt ± 5000 inwoners, waaronder
± 40 Europeanen en -I-- 400 Chineezen (einde
1905) en is gelegen aan den spoorweg van
Batavia over Djokjakarta naar Soerabaja.
TJIANDJOER. Afdeeling en regentschap der
residentie Preanger-Regentschappen. De afdeeling is groot 3907 K.M 2 . De bevolking telde
in 1917 ± 365.000 zielen, waaronder ruim 400
Europeanen en ± 1800 Vreemde Oosterlingen.
Het Noordelijke gedeelte der afdeeling, dat
voor een groot gedeelte ingenomen wordt door
de hellingen van den G. Gede, die op de Westgrens ligt, is bijna geheel vulkanisch; de bergvoet vormt het vruchtbare diehtbevolkte hoogland van Tjiandjoer, waarop de gelijknamige
hoofdplaats is gelegen; het 'grootere Zuiderdeel
behoort tot het Zuidergebergte en is schaars
bevolkt. Langs de trust strekt zich een zoom
zeezand uit van 200 a 300 M. breedte. Bij de
onderdistrictshoofdplaats Tjidaoen en bij de
monding van de Tji Oedjoeng — over eene
lengte van bijna een uur gaans — komen duinen
voor van ruim 10 meter hoogte. Veelal ligt achter den zandzoom eene strook moeras, die voor
den natten rijstbouw wordt benut.
In deze afdeeling waren einde 1916: 78 landbouwondernemingen gevestigd op in erfpacht
uitgegeven perceelen, waarvan 62 in exploitatie
en waarop voornamelijk rubber, thee, koffie,
kina, cacao en Europeesche groenten en vruchten (o. a. aardbezien) verbouwd worden.
TJIANDJOER. Hoofdplaats der afdeeling en.
tot 1864 de hoofdplaats der residentie PreangerRegentschappen; 460 M. boven zee gelegen,
heeft het een minder koel klimaat dan Soekaboemi en Bandoeng. Op het eind van 1905 had
Tjiandjoer 16.500 inwoners, waaronder 170
Europeanen, 1200 Chineezen en h 30 Arabieren. De plaats 'evert een overvloed van
vruchten en vooral kokosnooten, die veel naar
Bandoeng worden uitgevoerd. Zij wordt doorsneden door lommerrijke wegen, o. a. door den
grooten postweg, die over den Megamendoeng
naar Buitenzorg voert en door den spoorweg,
die haar met Batavia en Bandoeng verbindt.
In 1879 is Tjiandjoer door eene aardbeving geteisterd.
TJIASEMLANDEN. Zie PAMANOEKAN; het
volgende dient tot aanvulling: het zielental
bedroeg op 1 Januari 1917 250.600, waarin begrepen 100 Europeanen en 750 Vreemde Oosterlingen. Door het Gouv. zijn in 1919 van de
„Maatschappij ter exploitatie der Pamanoekanvoor zeventien millioen gulen
den teruggekocht de door de Inlandsche opgezetenen in erfpacht bezeten gronden, benevens
de woeste gronden, benoodigd tot uitbreiding
dier gronden en die, welke om klimatologische en
hydrologische redenen behouden moesten blijven,
in totaal 203.000 baoe's. De opgezetenen werden
na den terugkoop landrenteplichtig en moeten
hoofdgeld betalen, to beginnen in 1920. Het nietteruggekochte gedeelte bestaat dus hoofdzakelijk uit cultuurondernemingen.
TJIBODAS. Plaats in de Preanger Regentschappen, bekend door den „bergtuin", die behoort bij den PLANTENTUIN (Zie afd.).
TJIDAKO. Oorspronkelijk een Ternataansch
woord, in het Moluksch Maleiseh heeft het
de beteekenis van schaamgordel; zie TJAWAT.

TJIHEA-VLAKTE. Zie TJIRANDJANG.
TJIKADJANG. Controle-afdeeling on district met gelijkn. hoofdpl. Tjikadjang ligt op
ongeveer 1273 M. en is de hoogstgelegen controleurs-standplaats van Java.
TJIKOERAI. Van dezen, goon sporen van
werkzaamheid meer vertoonenden, fraaien, slanken, 2820 Al. hoogen vulkaankegel in de Preanger, bevat het Jaarv. Top. Dienst 1911 Pl. X eon
kaart van den top. De elliptisehe krater is ruim
1200 M. lang on ruim 1000 M. breed, met zeer
steile binnenwanden; de diepte is ± 600 M. ; de
kraterwal is voor 3 bewaard gebleven.. Aan de
Z.0.-zijde ontspringt de Tjikoerai.
TJILATJAP (TELATJAP). Afdeeling on regentschap der residentie Banjoemas, groot
2413 K.M2 . met een bevolking van ± 397 500
zielen, w. o. ruim 800 Europeanen, ± 2150 Chineezen on andere Vreemde Oosterlingen (1917).
De afdeeling bestaat in het Noorden uit bergland, waarin het vruchtbare bekken van Madjenang (zie aldaar) gelegen is, in het Z. uit de
kustvlakte, in hot W. een moeras (vgl. Banjoemas), waarvoor Noesa Kambangan (zie KAMBANGAN) ligt. Het laagste deel van het moeras
is de Segara anakan (eigenlijk niet „kinderzee",
maar •„kindzeetje”, klein in verhouding tot,
den Oceaan). Omtrent hetgeen op Segara anakan
vermeld is, dient opgemorkt dat de daarin gelegen dorpjes niet vier, maar acht in getal zijn
en samen ± 2500 inwoners tellen. Ook zijn ze
niet gebouwd op droogvallende plekken, maar
staan als echte paaldorpen in hot water, althans
in den regel. t ,
TJILATJAP. Do hoofdplaats der hiervoor
genoemde afdeeling, gelegen tegenover Noesa
Kambangan, is de belangrijkste plaats van.
Java's Zuidkust on neemt als haven in beteekenis toe. Op het eind van 1905 telde de plaats
ruin). 16.000 inwoners, w. o. 300 Europeanen en
900 Chineezen on ander° Vreonide Oosterlingen. Zij is fraai aangeleget on wordt door vele
good beschaduwde wegen doorsneden. Tengevolge van hygienische maatregelen is de plaats
niet meer zoo ongezond als vroeger. Door spoorwegen is zij verbonden met West- en Oost-Java,
terwijl eon kanaal, de Kali Jasa, van bier naar
de Serajoe loopt, omdat wegens de branding
de mond van de Serajoe niet toegankelijk is
TJIMAHI. Hoofdplaats van het gelijknamig
district der controle-afd. en afd. Bandoeng
res. Preanger-regentschappen, van beteekenis
als militair garnizoen van grooten omvang, dat
bijna alle troepensoorten van het indische Leger
omvat on ook een groot militair hospitaal bezit.
TJINDAI (mAL.), TJINDE (JA;'.). Een woorti
van zeker Voor-Inclischen, waarschijnlijk Kanereeschen oorsprong ; evenals het ongeveer hetzelfde beteekenende Mal. petola (zie dit woord).
Ook de tjindai is steeds z ij de w e e f s e l
met sterk sprekende trillende kleuren, verkregen
door het procede van „i k a t t e n" (zie dit
woord). De meeste tjinclei's zijn „inslag-ikat's",
terwij1 de inooiste soorten ook geikat 4n in de
kettingdraden, woiker vooraf dus op de fosse
draden aangebraehte patronen bij het woven
wonderwel bij elkaar dienen can to
De eigenlijke tjinckti komt van de belangrijke
zijdeweef-centra in het Presidentschap Bombay,
thans vooral het District Thana, met tegonwoordig Bombay als uitvoerhaven.
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Wel zeker onder invloed van Voor-Indische
eraigranten ontstond spoedig, reeds in de 16e
eeuw, een tweede centrum van tjindai-weverij op
Malaka's Oostkust, dat tusschenstation voor den
handel op China, en den Mal. Archipel.
Ook in onzen Archiyel wordt, waarschijnlijk
pas. Binds de 18e eeuw, tiindai -vervaardigd; voornamelijk zijden „inslag-ikat". Palembang en
aansluitend Zuid-Sumatra, en evenzeer Bangka
is er voor bekend; voorts Bali, en Gresik op Java;
en dan in katoen : Limboto bij Gorontalo.
TJIOMAS. Een der belangrijkste particuliere landerijOn in de afdeeling .Buitenzorg, residentie Batavia, gelegen vlak bij de hoof dplaats.
Er worden vooral rijst en thee geteeld.
TJIPANAS. Zie SINDANGLAJA.
TJIRANDJANG. District met gelijknamige
hoofdplaats van het regentschap . en de afdeeling
Tjiandjoer, residentie Preanger- Regentschappen. Tot 1913 heette het Tjihea. In dit district
ligt de Tjihea-vlakte, waarvan 8600 baoe's met
water uit de Tjihea, een linker zijrivier van de
Tjitaroem, bevloeid worden. Dit is het eerste
groote irrigatiewerk, in de Preanger-Regentschappen tot stand gebracht; de aanleg heeft
12 jaren (1891-1903) geduurd. Er is echter door
de bevolking niet een zoo goed gebruik van gemaakt, als verwacht was. Thans (1920) maakt
de Regeering aanstalten hier een staatslandbouwbedrijf te vestigen, een zgn. rijsthoeve.
Controle-afdeeling met
TJITJALENGKA.
gelijkn. hoofdpl. in regentschap en afdeeling
Bandoeng, residentie Preanger-Regentschappen.
TJOMAL. Rivier in de residentie Pekalongan,
ontspringt op den Slamet,loopt eerstNoordwaarts,
dan voorbij Banjoemoedal met een scherpen hoek
naar het 0., door een vruchtbaar dalgebied, dat
met uitwerpselen van den Slamet overgoten
is, evenals de dalen van een paar Noordelijke
parallelbeken. Randoedongkal is het centrum.
Men heeft hier een groot irrigatiewerk gemaakt,
waardoor het water der Tjomal voor de bevloeiing der vlakte van Pemalang wordt gebruikt.
Bij den hock van Pemalang bouwt de rivier eene
delta in zee. Aan deze rivier ligt de suikerfabriek
Tjomal.
TJOMBOL. Zie KARIMOEN.
TOALA. De Toala op het hooggebergte van
West Sanoer, in den omtrek van Lamontjong,
op Z. Celebes, aangetroffen zijn een van de
Boegineezen afwijkende, primitieve menschenstam, klein, zonder daarom pygmeeen of dwergen te rnogen heeten, ongeveer 1,57 M. hoog.
Hun haar is gegolfd, bij verscheidene individuen
naar den kroezigen leant; maar kroesharig zijn
zij niet, veeleer bepaald gegolfd-harig. Hun huidkleur is iets donkerder dan die van de Boegineezen; de schedelbouw is, blijkens metingen
aan levende personen, iets langer en smaller dan
die van de meer brachycephale Boegineezen.
Al de Todla, die de Sarasins te zien kregen,
hebben min of meer de Boegineesche cultuur
aangenomen; zij gaan gekleed als deze en
eenigen hebben afgesneden of geknipt haar. De
groote meerderheid huist in kleine paalwoningen,
die overal in de dalen en op de hoogten van het
Lamontjongsche woudgebied verspreid liggen,
doet aan landbouw, hoofdzakelijk mais plantend
en andere cultuurgewassen, ook klappers; zij bewerken den grond met groote stokken. In de
nabijheid van elk Toala-huis vindt men een hol,
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dat duidelijke sporen van een vroeger bewoondzijn toont en dat als de voorganger van het huis
kan beschouwd worden.
Geen Toala leeft thans meer uitsluitend van de
jacht, wat ook onmogelijk is, omdat de Boegineezen het wild bijna geheel uitgeroeid hebben. In
het gebied van Lamontjong leven nu alleen nog
maar cultuur-Totila; zuivere natuur-Toala zijn
daar niet meer. Als wapen is een knots in
gebruik, waarvan het dikke, spiraalvormig gedraaide eind met scherpe ijzeren punten is bezet;
men slaat er mede, maar slingert ze ook, naar
dieven. Boog en pijl kennen zij niet, herinneren
zich ook niet ooit zoo iets bezeten to hebben.
Maar de Sarasin's zijn zoo gelukkig geweest in
een dikke aschlaag van een kalksteengrot eene
groote menigte vuursteenen pijlpunten, messen
en schrappers to vinden, benevens een aantal
beenderen van op de jacht gedoode dieren. De
onderstelling ligt dus voor de hand dat de Toala
de autochthonen van Celebes zijn, de oorspronkelijke bewoners des eilands, levende van de
jacht met boog en pijl en wonende in holen.
Hun jachtgerei on ander gereedschap behoorden
tot den palaeolithischen steentijd; van neolithische of gepolijst steenen werktuigen is in de onderzochte holen geen enkel stuk gevonden; van
het palaeolithische kwamen zij onmiddellijk in
het ijzertijdperk, met behulp van de Boegineezen
van de kust. Waarschijnlijk zijn de ijzeren splinters, die nu in de knotsen zitten, vroeger steenen
punten geweest.
De eerste laag van Celebes' bevolking vormen,
naar de Sarasin's beweren, de Todla; dan volgen de Toradja-stammen, en daarop de Boegineezen; daarbij wordt in het midden gelaten of de Boegineezen (en Makassaren) voor
een deel uit Toradja-stammen voortkwamen.
Zie vender Globus, dl. 83, 1903, bl. 277. P. u. F.
Sarasin, Reisen in Celebes, Zweiter Band 1905.
TOBA. Onderafdeeling van de afdeeling Bataklanden (zie aldaar).
TOBA, PLATEAU VAN TOBA. Zoo wordt
gewoonlijk genoemd de uitgestrekte hoogvlakte
ten Zuiden van het Toba-meer gelegen, die onder
den naam Hoogvlakte van Toba, administratief
een onderafdeeling uitmaakt van de afd. Bataklanden (Zie BATAKLANDEN, BATAKS,
SILINDOENG, TAPANOELI, TOBAMEER,
TOBA EN SILINDOENG).
TOBA EN SILINDOENG. Oorspronkelijk een
afdeeling van de residentie Tapanoeli, verdeeld
in twee onderafdeelingen, maakt deze streek thans
deel uit van de afd. Bataklanden. Dit gebied is als
kern van het door Toba-Bataks bewoonde gebied
to beschouwen. (zie ook op SILINDOENG,
TAPANOELI en BATAKS).
Dit gebied omvat de vrij breede terrasvormige
strook in het Zuidoosten tusschen het meer en
het steil oprijzend randgebergte, waarin de hoogvlakte in het Noorden eindigt, zoomede de reel
kleinere oeverlanden, meer Westelijk gelegen en
de in het Tobameer gelegen eilanden. Het grootste
gedeelte echter wordt ingenomen door de zich als
een steppe voordoende hoogvlakte, die net
zwakke helling naar het Zuiden afdaalt. Diepe,
vaak loodrechte ravijnen doorsnijden de vlakte,
vaak tot een diepte van 30-50 en meer meters,
waarvan de wanden bestaan uit los kwartszand
met weinig wit of grijs kleiachtig cement. Op den
bodem van die meest smalle ravijnen stroomen c4 e
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rivieren, die de wanden op eigenaardige wijze hebben geerodeerd, zoodat pyramiden gevormd zijn,
die als orgelpijpen in rijen achter elkander staan.
De hoogvlakte is, voorzoover zij niet in cultuur
is gebracht in de nabijheid der hoeta's, waar uitgestrekte akkers worden aangetroffen, met gras
begroeid, dat meer dan manslengte hoog wordt.
Alleen in het Noorden bevinden zich nabij den
rand twee bosch-complexen; het Djaba-woud en
het Si Ramba-woud. Overigens is de vlakte boomloos, behalve binnen de wallen der hoeta's, waar
een zeer enkele vruchtboom staat en die zelf beplant zijn met o -ndoordringbare, meters hooge
heggen van bamboe doeri.
Op den bodem der ravijnen en sedert de laatste
jaren, tengevolge van den ijver en de groote bekwaamheid in het bevloeien, ook op het niveau
der vlakte, bijv. bij Si Borong-Borong, treft men
sawah's aan. De rivier, welker boven- en middenstroomgebied nagenoeg de geheele afdeeling omvat, is de Batang Toroe, dfe ook de vallei van
Silindoeng doorstroomt. Van Batoe Hopit tot
aan de Aek Poeli is de dalbodem smal en vallen
slechts korte bergstroompjes links en rechts in
de rivier. Dit gedeelte staat bekend onder den
naam van Pahae, van Noord naar Zuid onderscheiden in Si Gompoelan, Pangaloan, Djandji
Angkola en Si Mangoemban.
De berghellingen in Pahae zijn meerendeels met
bosch bedekt en ook in Silindoeng is veel meer
bosch dan in Toba.
Het gedeelte, dat tusschen de vallei en de Aek
Raisan, de grens met Siboga, gelegen is, omvat
een woest bergland, nagenoeg geheel met oerwoud bedekt; de schaarsche bevolking woont er
in armelijke dorpen, die aan of nabij den weg zijn
gelegen, welke Taroetoeng met Sibolga verbindt.
TOBA WEG. De groote verkeersweg in het
Noorden van Sumatra, die het gouvernement
Oostkust van Sumatra, met name Wiping Tinggi,
zal verbinden met Sibolga, de hoofdplaats van
Tapanoeli, en meewerkt tot ontsluiting van de
Toba hoogvlakte.
TOBAMEER. Het grootste bekende meer van.
Sumatra, gelegen in het Noorden van de residentie Tapanoeli, 906 M. boven zee. Het strekt
zich uit in de richting van de lengte-as vau Sumatra, en heeft eon oppervlakte van ongeveer
1265 K.M. 2 (zonder Samosir). Het is in twee
ongelijke deelen verdeeld door het eiland Samosir (zie aldaar).
Nagenoeg overal is hot meer door steile wanden ingesloten, waarboven zich meer nabij of
verder hooge toppen verheffen, tot 2377 M. (de
Si Manoek Manoek in het Oosten) en 2172 M.
(de Oeloe Darat in het Weston). Hevige valwinden komen op het meer veelvuldig voor; de
golven gaan dan hoog en de vaart is dan zeer
gevaarlijk. De eerste Europeaan, die het meer
bereikte, was Dr. A. Neubronner van der Tunic
TOBA'SCH. Zie BATAKSCH.
TOBELO. Onderafdeeling van de afdeeling
Halmahera, residentie Ternate en Onderhoorigheden onder een gezaghebber bij het B.B. met
standplaats Tobelo.
TOBELO. District van de onderafdeeling van
gelijken naam, afdeeling Halmahera, residentie
Ternate en Onderhoorigheden, op de Oostkust
van het Noordelijk schiereiland van Halmahera.
Het district wordt bewoond door een 4000 tal
heidenen, ongeveer 2000 Christenen en een

400 tal Mohammedanen, die voor een deel ook
op de vermelde eilandjes gevestigd zijn. De
hoofdkampoeng is Gam Soengi, aan den zoom
van een groote vlakte aan het strand gelegen, bestaande uit een Christen-, een heidensch- en een
Mohammedaansch-gedeelte. Gam Soengi is
tegenwoordig de standplaats van den bestuursambtenaar. Ook woont hier een zendelingleeraar
van de Utrechtsche Zendingvereeniging. De
bewoners zijn landbouwers en visschers. Men
vindt er echter ook handige timmerlieden onder,
die met de eenvoudigste werktuigen goede,
dikwijls met snijwerk versierde woningen bouwen en goede prauwen maken. De vrouwen
vervaardigen van pandanbl aderen aardige voorwerpen van vlechtwerk in verschillende kleuren.
Zie verder HALMAIIE- RA.
TOBELOREESCH. Behoort tot dezelfde groep
als het Galelareesch, zie aldaar.
TOBOALI. Hoofdplaats der afdeeling ZuidBanka van de residentie Banka, is gelegen aan
de Baai van Toboali aan de W.kust van het
eiland, op een eenigszins in zee uitstekenden heuvel van 12 M. hoogte. Zij heeft eon bevolking
van ongeveer 600 zielen, Chineezen on Maleiers,
is de zetel Van een controleur en van een administrateur der tinmijnen. Er zijn een Gouvts.
Inlandsche lagere school, een particuliere Chi neesche school en een particuliere Hollandsche
school voor Chineezen en Inlanders.
TOBOENGKOE. Landschap aan de Oostkust
van Celebes. Zie BOENUKOE.
TOCHTEN OUDSTE ONTDEKKINGS-). Zie
supplement der groote Encyclopaedia van Ned.
Indio.
TOM. Zelfbesturend landschap langs het Z.
gedeelte der Tominibocht, behoorende tot de
onderafdeeling Poso (zie aldaar). Het aantal inwoners bedraagt 11.387. De bewoonde
plaatsen, waarvan Matako, Mawomba, Oekoeli,
Todjo, Tongkoe, Marowo on Rato Ampana de
voornaamste zijn, en die twee maal 's maands
door schepen der K. P. M. kunnen worden aangedaan, liggen alle aan den grooten weg, welke
van nit Poso langs de kust 0. waarts voert. Tot
aan Tongkoe worden langs dozen weg bijna doorloopend huizen en tuinen aangetroffen; daze
streak is wel eon der welva,rendste aan de Tominibocht. Doze plaatsen zijn meest oorspronkelijk
Boegineesche nederzettingen, daartusschen hebben zich gevestigd de vroeger in het binnenland
woonachtige Toradja-stammen Toampana, Tolalajoe, Tolage en Toraoe; het binnenland is nu
onbewoond. Het voornaamste middel van bestaan der Todjoers is de inzameling van boschproducten: damar, was on vooral rotan. Het
landschap wordt bestuurd door een Radja, op
het oogenblik eene vrouw.
TODO. Het op Flores gelegen gebied van het
landschap Bima, behoorende tot de onderafdeeling Midden- en Zuid-Manggarai, afdeeling
Flores, residentie Timor en Onderh.
TOEAL. Hoofdplaats van de afdeeling Keieilanden, residentie Amboina, gelegen in een
dal aan eene kleine baai aan de Zuidwestkust van
het eiland Noehoe tawoen, tevens standplaats
van den controleur. Zie KEI-EILANDEN.
TOEBA (MAL., BAT., BALIN.). toeba, (JAv.), toewa, (BOEG., MAR., SOEND.), toefa (MAL. bori
(TERN.). Algemeene naam voor sommige giftige
plantendeelen, die in het water geworpen worden
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om daarmt;de visschen to bedwelmen, ten einde
ze gemakkelijk to kunnen vangen. Het meest
wordt gebruik gemaakt van Derris elliptica Bth.,
fam. Leguminosae, onderfam. Papilionaceae.
Verder o. a. van Barringtonia speciosa Lam., fam.
Myrtaceae en van Anamirta cocculus W. et A.,
fam. Menispermaceae, alsmede van eenige Boorten van Bixaceae uit de groep der Pangieae, als
Pangium en Hydnocarpus.
TOEBAN. Afdeeling en regentschap der residentie R6mbang, groot 1957 K.M 2 . De afdeeling
wordt ten N. begrensd door de Java-zee, ten 0.
door de residentie Soerabaja, ten Z. door de
afd. Bodjon6goro en ten W. door de afdeelingen
Blora en Rombang. De Zuidergrens wordt gevormd door de Solo-rivier. De afdeeling is verdeeld in twee contr8le-afdeelingen, nl. Toeban
met de districten ROmbes (hpl. Toeban), Djenoe
en Rene' en Djatirogo met de districten Djatirogo (hpl. Wotsogo), Bantjar (hpl. Bantjarledok)
en Singgahan (hpl. Djodjogan).
De bodem bestaat grootendeels uit kalksteen;
alluvium komt voor in het Noorden langs de
zee en in het Oosten langs de Solo-rivier.
Merkwaardig zijn een aantal zoetwaterbronnen, die bij de afdeelingshoofdplaats Toeban
aan de kust to voorschijn komen, sommige zelfs
in zee; vooral bij eb ziet men het water in het
slib opborrelen. Het heuvelland der afdeeling is
voor het grootste deal met djatibosch bedekt.
TOEBAN. Hoofdplaats der gelijknamige afdeeling, in de middeleeuwen een groote handelsplaats, met een Chineesche kolonie, ook in den
Compagniestijd een plaats van beteekenis, sedert
achteruitgegaan, vooral toen ten slotte ook de
smokkelhandel in opium, die veel geld aanbracht, een einde nemen moest. De stad telde
in 1905 25.000 inwoners, waarvan een 60 tal
Europeanen, 3500 Chineezen en een 500 Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen. Uitgevoerd worden katjang, hout, copra, visch,
kalk enz. Er zijn hoogvereerde oudheden, op
de astana, een der oudste begraafplaatsen op
Java; o.a. het graf van Soesoehoenan Bonang,
een der verspreiders van den Islam. De groote
misigit is een nabootsing van die to Atjeh.
TOEDJOEH (GOENOENG) = de zeven bergen.
Vulkaan op de grens van de residentie Sumatra's Westkust met Djambi en aldus genoemd
naar de veeltoppigheid. Door een rug van 1600
M. hoogte is hij verbonden met den bekenden
hoeksteen Pick van Indrapoera.
TOEDJOEH BOEAH BANDAR (VII B. B.), de
„Zeven Havens". District der onderafdeeling
Balai Salasa (zie aldaar), Sum. Westkust.
TOEGOE. Desa van het district Bekasi, afd.
Mr. Cornelis, ongeveer 24 K.M. ten 0. van Batavia. In de buurt word in 878 een groote steen met
Sanskrit-opschrift ont(lekt, dateeremi nit de 4dc
of 't begin dcr 56.2 eeuw (zie Kern in Bijdr. Kon.
Inst. 4e Rks., Dl. I). De bevolking van Toegoe
bestaat uit een Christelijk en een Moli. gedeelte,
waarvan alleen het oerste nadere beschouwing
eischt. Na de verovering van Malaka 1641 begaven zich vele afstarnmelingen van Portugeezen
en inlandsche Christenen van daar naar Batavia
en kwamen do aldaar bestaande Portugeesche
gemeenteniet weinig versterken, Uit deze nu nam
de Port. Christengemeente to Toegoe allengs haar
oorsprong. Volgens Beukhof (zie beneden) ontstond waarschijnlijk in 1678 door evangeli-
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satie van M. Leydekker, predikant ,te Batavia
van 1678 —1701, en eigenaar van het land Toegoe;
doch het begon zeker reeds voor dien tijd. Het
Verslag over 1905 van de Prot. Kerken in N.-I.
(verschenen in 1910) vermeldt nog slechts 58 Chr.
op eenzielental van 134. De huizen dier Toegoesche Christenen onderscheiden zich uitwendig ins
niets van de Moh. rondom en tusschen hen. Maar
de bewoners zelve vertoonen een gansch ander
typedan dat der gewone Inlanders. Ofschoon door
aanhuwelijking met Maleische Christenvrouwen
eenigszins verbasterd, verschillen zij in gelaatstrekken nog veel van de inheemsche bevolking;
hun gelaatskleur is veel donkerder, de neus
minder plat, en de lippen zijn dunner dan die
der Javanen en Maleiers. Hun oogopslag is fier,
hun karakter oprecht on openhartig, doch door
besommigen verkeerdelijk als hooghartig
schouwd. Behalve in taal (zie hieronder) verschillen zij ook in zeden en gewoonten van de
overige bevolking. In de laatste jaren is meer
on meer gemeenschap tusschen hen on de inlandsche Christenen to Depok ontstaan, waarvan onderlinge huwelijken veelal het gevolg
warden; hierdoor moet langzamerhand een
eigenaardig soort menschen verdwijnen, die zich
door isolatie eeuwen lang wisten to handhaven
en, trots goring aantal, eigen taal behielden, een
verbasterd Portugeesch, zooals zelfs to Batavia
niet meer gesproken wordt. Zie de uitvoerige
speciale studio van H. Schuchardt : „Ueber das
Malaioportugiesische von Batavia and Tugu", in
„Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wissenschaften" to Weenen (Phil hist. Classe. XXCII.
Band, 1890), voor al het overige omtrent Toegoe
zie J. Bcukhof's doorwerkt opstel in „De
Macedonier. Algem. Zendingstijdschrift". 8e
jaarg. (1890), bl. 81-142.
TOEKALA GEBERGTE. Zie CELEBES, c. de
OOSTARM.

TOEKANG BESI EILANDEN. Eilandengroep
Z.0.-lijk van Boeton, gouvt. Celebes en Onderh.
Het Noordelijkste eiland Wangi-Wangi of Wandji
heeft op de N.W.-kust een vuurtoren. Het grootste eiland heat Binongko (zie aldaar) ; de vogelwereld der eilanden wijst duidelijk naar Boeton.
TOELANGBAWANG. De onderafd. Toelangbawang van de afd. Sepoetih-Toelangbawang
is het Noordelijkste bestuursressort van de
residentie Lampongsche Districten, met eon
oppervlakte van 10526 K.M 2 . Zij omvat het geheele stroomgebied van de Toelangbawang
rivier on der rivieren waaruit doze ontstaat.
De hoofdader van het verkeer is de Toelangbawang rivier, waarvan op 94 K.M. van de monding de hoofdplaats der onderafdeeling met name
Men ;gala (zie aldaar), met een bevolking van
10.000 zielen, is gelegen, centrum van handel
on verkeer, waar door kleine zeestoornbooten geregelde communicatie met Palembang, Muntok,
Batavia on andere kustplaatsen bestaat.
Een greet gedeelte der onderafdeeling is bedekt
met prachtige bosschen, die rijk zijn aan good
timmerhout, waarvan in de benedenstreken geregeld uit -voerinaar Java plaats vindt.
TOELOENGAGOENG. Afdeeling van het gewest Kediri. Doze afdeeling, die altijd belangrijk
is geweest, is door de aanhechting daaraan van
de thans als zoodanig opgeheven afdeeling
Trenggalek, zeer toegenomen in uitgestrektheid.
De afdeeling omvat thans het regentschap Toe-
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loengagoeng en het regentschap Trenggalek.
Vrijwel het geheele regentschap Toeloengagoeng,
het Zuidwesten der Brantas-vlakte vormend,
is uiterst vruchtbaar; de landbouw staat er
op hoogen trap (veel klappers, suikerriet,
vruchtenteelt, Jay. suiker) en de welvaart der
bevolking is daaraan evenredig. Van het regentschap Trenggalek kan dit niet gezegd. worden.
Het is het achterlijkste en minst bevolkte regentschap van het gewest en lijdt vooral aan watergebrek, behalve het Oostelijk gedeelte. De rest
van het regentschap bestaat voor het grootste
deel uit zeer zwaar bergterrein, waarvan de
humuslaag weggespoeld is en waarop de alangalang welig tiert. De bevolking is er over het
geheel weinig welvarend, de politioneele toestand ongunstig; vooral vele veediefstallen
komen er voor. Er is in het regentschap
Toeloeng-Agoeng eene marmer-concessie (zie
MARMER), waarin mooi gekleurd en geaderd
marmer voorkomt. Bezuiden Toeloengagoeng
liggen de groote en zeevischrijke moerassen
Bening en Glapan. Het regentschap bevat verschillende Hindoe-oudheden; vermelding verdient de tempelgrot in het bergje Boedek.
TOELOENGAGOENG. Hoofdplaats der gelijknamige afdeeling met een gezond en tame]ijk keel klimaat, ligt aan de rivier Ngrowo en
aan de spoorlijn Kediri — Blitar —Malang. De
bevolking bedroeg in 1905 ± 15.800 zielen,
waarvan 230 Europeanen en 2200 Chineezen.
TOEMPANG. ContrOle-afdeeling net gelijknamige hoofdplaats van de afdeeling en het regentschap Malang, residentie Pasoeroean, bestaande uit de districten Pakis en Karanglo.
Vroeger, tijdens de Gouvernements koffiecultour, bestond deze controle-afdeeling alleen uit
het district Pakis en was het de gewichtigste
koffieafdeeling van Java. De hoofdplaats ligt
600 M. boven de zee. Op de hoofdplaats bevindt
zich de Tjandi Djago (zie IMAGO), ook TjandiToempang genaamd.
TOEMPANG (TJANDI). Zie DJAGO.
TOENDJOENG (MAL., JAN., SOEND.). Zie
N YMPHAEA.
TOENGGOEL. Doze op de grens van Batavia
en de Preanger gelegen onwerkzame vulkanische
berg behoort met den Boerangrang (zie aldaar) on
den Tangkoeban Prahoe (zie aldaar) tot eenzelfde
groep, die door een gemeenschappelijken, slechts
ten deele nog duidelijken ringwal omsioten wordt.
In den zeer grooten ringwal met 3 K.M. straal
van den Toenggoel ligt een kleinere met 1.3 K.M.
straal, en Merin verheft zich het jongste eruptie
punt tot 2209 M. Aan de Z.-zijde bezit hij een
aantal hooge voortoppen: de Tjanggah (1628 M.)
in Batavia, de Pangparang (Tjidjamboe), de
Palasari on de Man.glajan.g, alle 18 is 1900 M.
hoog, in de Preanger.
TOENGKAL. I. Ri-vier in N. 0. Djambi, in haren bovenloop S. Pengaboean geheeten, ontspringt op de 0.-helling van de Boekit Pend6in (grenshoekpunt Indragiri-Djambi-Ma.Tebo).
De oevers der Toengkal, beneden de Loemahanmonding, zijn laag en moerassig, begroeid met
nipah en weinig bewoond. Het stroomgebied
dozer rivier beslaat nagenoeg het geheele gelijknamige district, dat bestaat uit de landschappen Toengkal en Pengaboean. Moeara Toengkal,
de pleats wear het haven- on tol-kantoor en een
kleine Chin. vestiging zieh bevinden, op den

rechteroever bij de uitmonding in zee ligt. Het
district is in de benedenstreken zeer geschikt
voor de cultuur van klappers on pinang (door
Bandjareezen zijn er reeds uitgestrekte klapperaanplantingen aangelegd; in de bovenstreken
gaven de genomen katoenproeven goede resultaten).
II. Rivier in Palembang.
TOENTANG. Bekende halte van den spoorweg
Kedoengdjati-Ambarawa,
-wa, gelegen aan de Thentangrivier en ruim 13 K.M. van Salatiga.
TOENTANG. Rivier in Midden-Java, de afvloeiing uitmakend van de Rawh Péning (zie
PINING (RAWA). Zij breekt daarna door de
heuvels, die het bekken van Ambarawa in het
Noordwesten afsluiten, een fraaien waterval
vormend. Waar zij de kustvlakte bereikt, is zij
door de stuw van Glapan dienstbaar gemaakt
aan. de bevloeiing der afdeeling Demak. Verder
zeewaarts splitst zij zich in de Kali Demak, den
hoofdarm, en de Kali Boejaran.
TOENTJAR (s0END.). Zie CORIANDRUM.
TOEPAI (MAL.). Zie BOOMSPITSMUIZEN en
EEKHOORNS.
TOEREN. Controle-afdeeling van de afdeeling
on het regentschap Malang, residentie Pasoeroean.
De afdeeling bestaat uit 2 districten: Toeren en
Gondanglegi. In deze controle-afdeeling komen
de meeste erfpaehtsperceelen van de afdeeling
Malang voor. De standplaats van den controleur
is eveneens Toeren, 390 M. boven zee.
TOEWA-AGAMA noemt men in de residentie
Amboina de helpers van de Inlandsche Christenleeraars of goeroe's djamadt.
TOEWAK (MAL., JAY.). Zie PALMWIJN.
TOGIAN (TOGEAN). Zelfbesturend landschap
in de onderafdeeling Poso der residentie Menado,
omvat een deel der Togian-eilanden (zie aldaar);
bevolkingssterkte + 1600 zielen.
TOGIAN-EILANDEN of SCHILDPADDENEILANDEN. Groep van dertig groote en kleine
eilanden in de Bocht van Tomini tusschen 121'
46' en 122° 50' O.L. en 0° 16' en 0° 48' Z.B. gelegen, behoorende tot de onderafdeeling Poso der
residentie Menado. De voornaamste zijn: Oena
Oena of Binang Oenang (480 M. hoog) on Togian,
deze beide voortdurend bewoond, Batoedake,
Malenge, Walea besar en Walea ketjil; elle zijn
laag on heuvelachtig. De blijvende bevolking bedraagt ± 7000 zielen, over meerdere kampoengs
verspreid, zij houdt zieh bezig met de vervaavdiging van copra on het inzamelen van maleoeieren.
TOKE. Soendaneesch en in het Bat. Maleisch
overgegaan woord, waarmede soorten van het
hagedissen-geslacht Gecko, de groote huisgekko,
worden aangeduid (zie onder GEKKO'S). In het
Mal. komen de vormen tekek on tokek, in het
Jay. komt alleen tekek voor.
TOLI TOLL Zie TONTOLI.
TOLITOLI (TONTOLI) BAAI, kleine baai aan
de N.W.-punt van Celebes, ontleent haar beteekenis aan het plaatsje Kampoeng Baroe, het
middelpunt van den handel op dit kustgedeelte.
TOM (JAY.). Zie INDIGOFERA.
TOMAAT. Zie LYCOPERSICUM.
TOMBARIRI. District van de onderafdeeling
en afdeeling INIenado der residentie Menado.
staande onder een le districtshoofd, met den
titel van Majoor. De voornaamste plaatsen
zijn: Tanawangko districtshoofdplaats, Lola,

TOMBARIRI — TONS EA.
Tara-tara en, Woloan. Het district is rijk aan
klapperaanplantingen en rijstvelden. De bevolking van Tombariri behoort tot de Tomboeloe
(bet. yolk van de boeloe of bamboe), en spreekt
het Tomboeloesch dialect.
TOMBoEKOE. Landschap aan de Oostkust
van Celebes. Zie BOENGKOE.
TOMBOELOE'SCH. Zie MINAHASSISCHE

TALEN.
TOMBOLONGANG. Eiland gelegen ten Z.W.
van Saleier en daaronder ressorteerend.
TOMINI. Kustplaats in de afdeeling Midden
Celebes der residentie Menado, waaraan de golf
of bocht zijn naam ontleent. Reeds in de dagen
der Compagnie stond er een benteng en was er
veel verkeer met Gorontalo, evenals thans. De
plaats telt ± 1500 zielen. Op 300 M. uit den wal
kan in 25 vadem worden geankerd.
TOMINI (GOLF VAN). Groote en zeer diepe,
Oost-West loopende golf, welke tot bijna aan de
Westkust het land indringt tusschen het Noordelijke en N.O.-lijke schiereiland van Celebes.
Naar alle kanten is de golf door hoog bergland omgeven. Het gedeelte tusschen Todjo en.
hock Api, in den Z.W.hoek, behoort tot de steilste, dat tusschen Menelili en Kasimbar, op de
Westkust, dat uit niet meer dan heuvelland bestaat, tot de laagste.
TOMINISCHE TALEN. Zie de groote Encyclopaedie van Ned. Indic.
TOMOHON (bet. menschen, die bij de bron:
moeoeng wonen, Tomoeoeng). Hoofdplaats van
het district Tomohon Sarongsong, onderafdeeling
en afdeeling Menado der residentie Menado, bestaande uit een achttai kampoengs, 779 M. hoog
gelegen met een koel klimaat, en een pasanggrahan. Het is tevens de standplaats van een hulpprediker en eenige pastoors. Het kan beschouwd
worden als het brandpunt der zending in de
Minahasa. Men vindt er een fraaie Katholieke
kerk en kloosterschool, met pastorie en klooster;
verder een kweekschool voor In]. Christen]eeraars (Prot.), gesticht door den Duitschen zendeling Nicolaus Philip Wilken, die in 1842 in de
Minahasa kwam en er in 1878 overleed, een kosten dagschool voor inl. meisjes en to Koeranga,
nabij Tomohon, een kweekschool voor inl. Genootschapsonderwijzers. De beide laatste genieten Gouvernementssubsiclie. Het aantal inwoners
bedraagt ruim 5000.
TOMORI. Heidensche bevolking van het landschap Mori (zie aldaar).
TOMORIBAAI. Belangrijke, vrij ver om de
N.W. het land indringende baai op het midden
van de Oostkust van Celebes.
TONDANO. Onderafdeeling van de afdeeling
Menado, residentie Menado, bestaande, volgens
de reorganisaCe vat-) 1920, uit de districten
Maoembi, Tonsea, Tondano-Toelian, TondanoToelimambot en Kakas-Remboken, onder het
bestuur van een controleur, aan wien toegevoegd is een asp.- controleur, standplaats Tondano. De bevolking telde in 1915 85.000 zielen,
waaronder ± 170 Europeanen, 600 Chineezen en
30 Arabieren. she onderafdeeling Tondano is
bergachtig en strekt zich hoofdzakelijk in een
breede strook uit longs de Oostkust. De kern
der onderafdeeling wordt gevormd door het groot e meer van Tondano (zie aldaar) en de hoog vlakten van Tondano en Kakas, die dicht bevolkt
zijn. Het is de rijstschuur der Minahasa. Door
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breede, verharde wegen zijn de groote negorijen
met elkander verbonden.
TONDANO (van Tou = mensch en dano =water).
Hoofdplaats der gelijknamige afdeeling, standplaats van den controleur en asp.-contr. en van
een hulpprediker, gelegen op kleinen afstand van
denNoordelijken oever van het meer vanTondano,
700 M. boven den zeespiegel. De plaats is eigenlijk
het centrum van twee districten: Tondano-Toelian en Tondano-Toelimambot. Tondano is
dicht bevolkt, het telde in 1915 bijna 14.000 inwoners, n.l. 70 Europeanen, ± 330 Chineezen
en 25 Arabieren en de rest Inlanders, die bijna alien het Christendom belijden. Landbouw en
visscherij (in gezegd meer) vormen het hoofdbestaan van de vrij welvarende bevolking. In de
plaats bevinden zich drie gouvernementsscholen
(waaronder een school voor zonen van inlandsche
hoofden en andere aanzienlijke inlanders), en een
particuliere- of gemeenteschool. Volgens sommigen is Tondano de fraaiste en grootste negorij
van de Minahasa.
TONDANO (LEER VAN). Gelegen in het N.gedeelte der Minahasa op ongeveer gelijke afstanden Z. van Menado en 0. van Amoerang.
Grootste lengte 12k, grootste breedte 5 1 / 4 K.M. ;
oppervlakte 46,21 K.M. 2 ; de waterspiegelligt op
692 M. b. z. De afwatering geschiedt in N.richting door de rivier van Tondano, die bij Menado
in zee va]t. Bij Tonsea lama bevindt zich de
bekende waterval van 1 60 M. hoogte. Uitvoerige beschrijving en literatuur bij Wichmann,
die Binnenseen von Celebes, in Petermann's
Mitteilungen, Bd. 39, 1893, p. 227.
TONG (visch). Zie PLATVISSCHEN.
TONSAWANG (bet. yolk van de sawah; sawahbewoners). District van de onderafdeeling Amoerang, afdeeling Menado, der residentie Menado,
staande onder een Hoof d, met den titel van Hoekoem Besar. Diens standplaats is Tombatoe (bet.
steenbewoners), 420 M. hoog (met een pasanggrahan), bestaande uit drie kampoengs. Het meer van
Tonsawang ligt in de nabijheid; Moendoeng en
Loboe zijn de voornaamste plaatsen in het district.
Het yolk van Tonsawang (ongeveer 5000 zielen
sterk) is vermoedelijk afkomstig van de eilanden
Tifore on Majoe. Zij woonden eerst in Kakas,
doch zijn van daar naar hun tegenwoordige woonplaatsen verdreven. Zij zijn achterlijk in beschaving, eten zelden rijst, meest sagoe en slangen,
boschratten en ander ongedierte. Hun lichaamsbouw is grof. Zij vormen een afzonderlijken stam.
TONSAWANGSCH. Zie MINAHASSISCHE
TALEN.
TONSEA. District van de onderafdeeling
Tondano der afdeeling on residentie Menado,
staande onder een le districtshoofd, met deli
titel van Majoor. Diens standplaats is Aiermadidi (bet. opborrelend water) uit 3 kampoengs
bestaande (238 M. hoog): een gezonde plaats met
twee logementen en twee golly. inl. seholen. Te
Aiermadidi is ook een hulpprediker gevestigd.
Tonsea is het grootste district van de onderafdeeling Tondano. De bevolking is welgesteld on bezit
veel klapperaanplantingen. Langs den weg van
Aiermadidi naar Kema liggen vele groote on belangrijke negorijen. in Sawangan en Tanggari
vindt men vele oud-heidensche graven (waroega's), Tonsea-lama een fraaien waterval van de Tondanorivier :4- GO M. hoog.) Het eiland Lembeh behoort tot het district. De street:
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ten Noord-Oosten van de Klabat is nog bijna geheel woest en bedekt met oerbosch. Het overige
deel van het district wordt grootendeels ingenomen door tuinen en klapperbosschen. De bevolking behoort tot de Tonsea (bet. uitwijkers).
TONSEA'SCH.Zie MINAHASSISCHE TALEN.
TONTEMBOAN'SCH. Zie MINAHASSISCHE
TALEN.
TONTOLI of TOLI TOLI, onderafdeeling der
afdeeling Midden-Celebes, gouv. Celebes en Ond.,
omvattende het gelijknamige zelfbesturende
landschap. Het hooge bergland, waarin o. a. de
G. Ogoamas of Sodojo eenc hoogte bereikt van
3060 M., nadert overal dicht de kust, de rivieren
zijn van weinig beteekenis, de belangrijkste, de
S. Maradja, stroomt in haar benedenloop door
uitgestrekte moerassen. Aan haar bovenloop
wordt goud gevonden. De bevolking is in de
kuststreken gevestigd, het voornaamste middel
van bestaan is landbouw.
De bevolking bestaat uit Toli—Toliers en
Dondoers vermongd met Boegineezen, Badjo's,
Kajeliers en Toradja's. Zij telde in 1915
± 13.200 zielen, waaronder enkele Europeanen,
170 Chineezen en 100 Arabieren en andere
Vreemde Oosterlingen. De voornaamste kampoengs zijn Kampoeng Baroe of Toll Toli,
standplaats van den eivielen gezaghebber, met
het daarbij gelegen Laboean Dedeh, waar ons telkantoor gevestigd is, verder naar het Z. Naloe,
woonplaats van den zelfbestuurder, Tinabogan,
Banagang en Ogotoea en naar het N. Tondo
Galoempang en Lingadang.
of
TOLI TOLL Hoofclplaats
TONTOLI
van het rijkje van dien naam. Zij teld.e in 1915
± 1400 zielen, waaronder enkele Europeanen,
170 Chineezen en 150 Arabieren en andere Vreernde Oosterlingen. De plaats ligt to midden van
moerassen en plassen uit een hygienisch oogpunt
ongunstig. Hooge vloeden zetten de huizen 'fangs
het zandige strand gedurig onder water; de reode
is door de voorgelegen eilandjes vrij veilig, maar
door een zandbank moeten de stoomschepen ankeren bij het N.lijk gelegen Labeean Decleh.
TOONEEL. Van een eigenlijk tooneel kan
men alleen bij de Javanen, Balineezen en Maleiers
spreken. De Balineezen en Malejers hebben het
overgenomen van de Javanen.
JAVA. Het Javaansche tooneel is -tie verdeelen
in:1°. het crude schimmenspel (w a yang p o e r-w al, 2°. de wayang geelog, 3°. de
wayang kelitik of karoetjil, 4°.
de wayang gole k, 5°. de topen g, 6°.
de wayang wong, 7°. de wayang
b b r. Van doze 7 soorten is de wayang
p o e r w a waarschijnlijk de oudste.
I. WAYANG POERWA. Bij het °tido schimmenspel, dat zijn naam ontleent aan do par w a's
van het Mahabharata, die. naast het R a m
y a n a (10 stof voor de tooneelvoorstollingen leveren, laat men de sehaduwen van grillig, corns
monsterachtig gevormde lederen poppen projecteeren op eon seherm (k e 1 i r) 1 ) van wit weefsel,
gewoonlijk met een rooden rand, en op een houten raam (p anggoen g) gespannen. Achter
dit seherm hangt een koperen la,mp (b 16 nt j on g) en daaronder zit de vcrtooner (d a1 a n g). Dicht bij hem stoat eon langwerpig vier1 ) Deze en de volgende technische termen
zijn alle Javaansch.

kante kist (k o t a k), waarin de poppen(w ayang of ringgi t) en de accessoires (r i t j
k a n), o. a. wapens, paarden enz. liggen. Aan de
kist hanger) twee of drie metalen plaatjes (k 5p r a k, kepyak of ketjre k), waartegen de
clalang met zijn rechtervoet slaa•, orn krijgsrumoor aan to duiden. In zijne linkerhand heeft hij
eon hamertje van bout of hoorn (t a b o e h k Spr ak
of t j e m p a l 5), waa•mede hij aanwijzingen geeft
aan de achter hem zittende muzikanten.. Het
nauwe verband van de tooneelvoorstellingen met
den godsdienst blijkt o. a. daaruit, dat voor de
voorstelling eon offer aan de geesten (s a d j e n)
gelegd wordt in een kern (h o k o r), waarbij
wierook (d o e p a) ontstoken wordt. De dalang
laat de 'schaduwen der poppen op het seherm
vallen en spreekt de rollen der personen, die
zij moeten voorstellen. Tusschenin heeft hij
soms beschrijvingen en recitaLieven (s o e1 o 0 k). Tegenwoordig is het gewoonte dat de
mannen aan den kant van den clalang zitten,
dus de poppen en hunno schaduwen zien, terwijl de vrouwen aan den tegenovergestelden
kant van het seherm zitten, dus alleen de schaduwen zien. Vroeger echter, en zelfs nu nog oi)
Bali, Lombok en West-Java, zaten (zitten)
zoowel de mannen als de vrouwen voor het
seherm on zagen (zien) alleen de sehaduwen,
tcrwijl de dalang er achter zit.
Ouderdom der wayang poerwa. Uit verschillende
plaetsen der Oudjavaansche letterkunde blijkt,
dat de wayang reeds in de eerste Delft der
lle CO1INV an Off. opgevoeru word op Java.
Vold ens dr. Brander zou do wayang reeds omstreeks 700 calm aan do Javanen bekend zijn
geweest. Eon argument niervoor is het felt, dat
de technische termer' der wayang zeer oud on
daardoor zeer moeielijk to verklaren zijn.
Herk,omst der wayanv poerwa. Na de onderzoekingen van dr. Hazeu staat het tegenwoordig
vrij wel vast, dat de wayang op Java zelf door
Javanen uitgedaeht, is. Alle technische termen
tech zijn zuiver Javaansch. Van ontleening aan
de Hindoe's ken geen sprake zijn. Hun schim
menspel is waarschijnlijk integendeel aan de
Javanen ontleend. De Chineezen hebben wel is
wear eon schimmenspel, maar dit was tocli noolt
populair. Wet do Siameesche wayang betreft,
doze is waarschijnlijk of direct aan de Javanen
of aan do 3,1aleiers van Malaka ontleend.
Oorspronkell:fic karalder der wayang poerwa.
Evenals bij de Indiers on Grieken, schijnt zich
ook bij de Javanen hot tooneel ontwikkeld to
hebben uit religieuse cerernonin ter eere van
de goden of als goden voorgestelde voorvadoren.
Zelfs no nog vertoenen de wayangspelen sporen
ervan, dat zij oorspronkelijk eerie godsdienstige
strekking haddon. Wij zagen boven reads, hoe
voor de vertooning een oiler (s a d j 6 n) gebraeht
wordt, hoe wierook gebrand wordt enz. Verder
wijst daarop de omstandighoid, dat cone tooneelvoorstelling dikwijls gegeven worth ter afwering
van onheilen, ziekten enz.
Oorspronkelijk wilde men waarschijnlijk de
schimmen der voorvaderen oproepen, om doze to
raadplegen in moeielijko omstandigheden. Langzamerhand zou cIe godsdienstige plechtigheid
in eene vermakelijkheid overgegaan zijn.
Technische bouw der tooneelstidoken. De Javaansehe naam voor „tooncelopvocring" is 1 a k o n,
afgeleid van den stain 1 a h o c, die zoowel
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„gaan” als „handelen" beteekent en dus
men overeenkomt met het Grieksche woord
„drama".
Alle lakon's zijn volgens vaste regelen ingericht. Men vindt deze vermeld in de Oegër
p e da1angan of Grondregelen voor het dalang-schap. Alle onderdeelen hebben vaste technische namen. Zoo onderscheidt men b.v. de
d j ant o e r a n (verhalende voordracht van den
dalang), s o e l o e k (recitatief), p o t j a p a n
(samenspraak), p e n a n t an g, (uitdaging),
prenesan (verliefde taal) en banj olan
(klucht). Deze kluchten worden reeds vermeld in
de oorkonden. Merin treden steeds dezelfde personen op, nl. Semar met P4troek en N a1agareng of met Bagon g. Waarschijnlijk
zijn deze steeds als gedrochten voorgestelde personen oorspronkelijk de vertegenwoordigers der
oude echt Javaansche voorouders, die later door
de Indische helden (de Pan cl a w a's c. s.) verdrongen zijn. Hoe een god tot den rang van clown
kan afdalen, ziet men ook aan N a r ad a, die
door de Javanen steeds als potsierlijk wordt voorgesteld, terwijl hij bij de Hindoe's oorspronkelijk
een god is.
De tooneelliteratuur. Men kan de tegenwoordige Javaansche tooneelliteratuur tot 2 rubrieken
brengen: 1°. wayangverhalen in poezie,
of soms in proza, die uitvoerig den inhoud van
tooneelstukken beschrijven. 2°. De eigenlijke
handboeken van den clalang of
p a k m's.
De verhalen 7;an de tooneelstukken behoorende
tot de wayang poerwa. Volgens de Javanen beschrijven de verhalen der wayang poerwA, het
oudste tijdperk der Jay. geschiedenis. Men kan
ze in twee hoofdrubrieken splitsen: 1°. de oude
Javaansche of echt Maleisch-Polynesische mythen. 2°. Indische sagen, ontleend aan de Sanskrit-literatuur, vooral het M a h a b h &rat a
en Ramayai).a.
WAYANG Gk)0G. Naast de wayang poerwa
ontwikkelde zich in later tijd, volgens Serrurier
onder de regeering der vorsten van Madjapahit,
een andere wayang-soort, g e d o g genaamd.
Zoowel bij de wayang poerwa als bij de wayang
geclog gebruikt - men lederen poppen, wier schaduwen op een scherm geprojecteerd worden. Terwijl echter bij de wayang poerwa de gamelan
s a l e n d r o gespeeld wordt, gebruikt men bij
de wayang &log de gamelan p e l o g. De
laatste wayang-soort is veel minder populair dan
de eerste. De held ervan is R a d e n Pandj i,
de Prins van Djengg a, 1 a.
III. WAYANG KELITIK of KEROETJIL. Het kenmerkende onderscheid tusschen doze soort wayang en de beide vorige is daarin gelegen, dat
men bier werkelijk de poppen to zien krijgt en
niet hunne schaduwen. Deze wayang-soort is
jonger dan de beide vorige en heeft zich':daaruit
ontwikkeld. In plaats van lederen begon men
later platte houten (maar nog niet aangekleede) poppen to maken en in plaats van de
schaduwen vertoonde men de poppen zelf
door in het midden van het scherm eene vierkante
opening to maken. Dit geimproviseerd scherm
heet këlir d a d a k a n. Later gebruikte
men iii 't geheel geen scherm racer. Dat deze
poppen nog lederen armen hebben is::een bewijs
van hun ontstaan uit de geheel lederen poppen.
Repertoire ?7_121 de wayang kelitik. Do voor-
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naamste helden zijn die uit het tijdperk van
Padjadjaran. en Madjapahit, nl. Siyoeng Wanarit en Dimar Woelan.
Beiden zijn beroemd door hunne liefdesavonturen en hunne heldendaden. Damar Woelan
klimt van stalknecht op tot vorst van Madjapahit.
Be8chrijving der poppen en van het tooneel. De
poppen zijn gewoonlijk ± c.M. dik en worden
van zacht (r andoe of kbnar i) hout gemaakt. Enkele poppen echter zijn dikker en vormen den overgang tot de g o 1 e k-poppen. Nadat ze uitgesneden zijn worden de poppen met
poelas geverfd of verguld. De armen zijn gewoonlijk van leder.
De rol van Semar en zijne zonen wordt
hier vervuld door de beide dienaren van Damar
Woelan: Sabda", palon en Na,ya Gengg o n g, die tevens als clowns fungeeren.
Terwijl bij de wayang poerwa de g a m elan salendro en bij de w. geclog de g.
pelog gespeeld wordt, behoort bij deze tooneelvoorstellingen de g. l a r as m i r i n g.
IV. WAYANG GOLEK. Doze wayang-soort onderscheidt zich daarin van de vorige, dat men hiervoor rondo, dikke houten poppen gebruikt, wier
onderlijf en beenen met doek bekleed zijn. Het
bovenlijf is meestal bloot, behalve bij sommige
potsenmakers en mindere helden, die de k 1 a mb i s i k e p a n dragon. Evenals bij de vorige
wayang-soort geschieden de voorstellingen zonder scherm. Terwijl echter de wayang kelitik gewoonlijk des nachts vertoond wordt, geschieden
deze vertooningen meestal over dag, gewoonlijk
onder begeleiding van de gamelan laras miring.
De wayang golek is zeker van nog jonger datum dan de wayang kelitik. Beide soorten
zijn genoemd naar den vorm of het onderscheidend kenmerk der poppen.
De poppen bestaan uit een houten kopstuk,
waaraan een Lange bamboezen pen wordt bevestigd, die dient om de pop in den pisangstam
vast to steken; een houten rompstuk, dat tot
beneden het middel reikt on waardoor de pen
van het kopstuk loopt, on een paar houten armen,
die met een stukje touw aan elkander on aan de
schpuders bevestigd worden. De beenen ontbreken on worden bedekt door de saroeng.
Repertoire. Men heeft tot nu toe aangenomen,
dat met deze wayang-soort vooral tooneelen uit
den A m i r-H a m z a-cyclus voorgesteld worden. Een feit is het echter, dat bijna alle poppen,
die 's Rijks Ethnographisch Museum bezit, personen uit den M a h abhar at a- en R a in ay a n a-cyclus, slechts enkele personen uit de
D a in a r -W o e 1 a n-verhalen en geen uit den
Amir-Hamza-cyclus voorstellen.
V.

DE MASKERSPELEN (TOPENG).

Naarn en oorsprong der toping. Het woord t op 6 n g is gevormd van een wortel ping, die evenals p i n g, en poeng beteekent „vast tegen
jets aansluitend, er tegen aan gedrukt". In den
zin van „maskerspel" keint het reeds veer in den
Middeljavaanschen Pandji-roman ill a 1 a t.
Repertoire. Evenalsbijde wayang g6clog
is Pandji de hoofdpersoon. De maskers doers
bij doze voorstellingen good dienst, daar
Pandji met zijne broeders enz. telkens van
namen veranderen en zich vermommen.
Topc'ng babalcan of barangan. Naast de !slassieke topeng cialang bestaan ook maskery cot-
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stellingen, die op straat vertoond worden door
rondreizende kunstenaars (Jay. w o n g b alp ar a n g), die hiernaar of naar de afdeelingen of
stukken (Jay. baba k) genoemd worden. Dit
zijn voornamelijk kluchten, waarin zelfs Europeanen en Chineezen belachelijk voorgesteld worden.
Over deze voorstellingen zie men Hardouin en
Ritter, Java's Bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht, bl. 108-115.
Topeng barongan. Nog een soort van maskerspelen is die, waarbij dierenmaskers, meestal tijgers, paarden, krokodillen of vogels vertoond
worden. Het gebruik van deze maskers hangt samen met den dierencultus in Ned. Indio. De naam
bar on gan is afgeleid van b ar on g, Oudjay. b a r wan g, een soort beer. Eene beschrijving van een clergelijke topeng barongan vindt
men in het Tijds. van Ned.-Indio, XXI, 1859 I.
VI. WAYANG WONG. Naast de maskerspelen
ontstonden in 't midden der 18e eeuw onder leiding van Mangkoe Negara, I tooneelvoorstellingen, waarin ongemaskerde personen optraden.
Het repertoire is voornamelijk aan de wayang
poerwa ontleend, volgens Radon Mas Oetaya
echter ook wel eons aan de wayang geclog of
kelitik. Bij deze wayang spreken de menschen
meestal zelf, terwijl bij de topeng de dalang hunne
roller,. opzegt. De vertooningen geschieden meestal 's naehts. De personen grimeeren zich.
VII. WAYANG BEBER. Dit is een wayang-soort
die geheel afwijkt van alle tot nu toe genoemde
soorten, want terwijl daarbij hetzij schimmen
hetzij poppen hetzij levende menschen optreden, bestaat hier de voorstelling in het vertoonen van platen. Hierop duidt ook de naam,
want beber beteekent in 't Javaansch „uitgerold, uitgespreid". De ouderdom van deze
wayang-soort staat nog niet vast.
De platen zijn van boombast-papier. Aan
hunne uiteinden zijn twee dunne rondo stokken
vv-elke in houten kokertjes geplaatst worden,
,,vaarvan er twee paar aan de achterzijde van
de kist, waarin de poppen enz. bewaard worden,
geplaatst zijn. De wayang Weber wordt zonder
begeleiding van muziekinstrumenten vertoond;
naarmate het verhaal vordert, rolt de dalang de
plaat van het cone rolletje af, en op het andere
op. Dr. Hazeu zag een Pandji-verhaal opvoeren.
De wayang beber wordt tegenwoordig zelden
meer vertoond, alleen ten gevolge van eene gelofte, doch niet bij huwelijken, feesten, of regen
vragen.
HET BALINEESCHE TOONEEL. Van Java
werd het tooneel overgeplant naar Bali. De wayang poerwa hoot hier nog w ay a n g par w a.
De poppen hebben een moor menschelijk voorkomen dan de Javaansehe. Als vertegenwoordigers van Semar, Nala Gareng, Petroek enz.
tredenhierop Boengoet Swah, Mredah,
Sengoet e. a.
Tegenover de wayang parwa staat op Bali de
w a yang s as a k, die oorspronkelijk van
Lombok kwam. Hierbij hebben de poppen langere halzen, waardoor zij moor gelijken op de
tegenwoordige Javaansehe. Doze wayang sasak
wordt vooral in K a r a n g as e m vertoond,
waar zich verscheiclene bewoners van Lombok
gevostigd hebben, on is Mohammedaansch, daar
de personen, die erin optreden ontleend zijn aan
den A Iir i r, de op Bali gangbare rcdactie van
den Menak. De Balineesche wayang is heidensch;

de personen, die hierin optreden, behooren tot
den Ardjoena -wiwaha, het Ramayaria, het Bharatayoeddha on Bhaumakawya.
Ook mask erspelen zijn op Bali bekend.
HET i',IALEISCHE TOONEEL. Uit Java is
do wayang, het sehimmentooneel, oyergebraeht
naar Malaka, Sumatra on Riouw (volgens modedeeling van den hoer Klinkert). De clalang hoot
bier p ow a n g, hetgeen waarschijnlijk cone
-yerbastering is van pahyan g, d.i. vertooner
van schimmen. Ook hier gaat een offer aan de
voorstelling vooraf. De poppen zijn van hertehuicl en slechts de armen kunnen bewogen worden. Wat het repertoire betreft, schijnt
vooral Sri R a m a, de Maleische omwerking
van het RamayaKia, het onderwerp to leveren,
doch daarnaast ook echt-Maleische geschriften,
a.lade Ken Tamboehan, de 'Abdoel
moeloek, de Bidasari, de Tjek dl
waneng p a t i enz. Bij sommigo voorstellingen zijn de acteurs gemaskerd.
De maskerspelen heeten m a'y o n g, de
schimmenspelen w a y an g. Behalve op Bali
en de Maleische landen zijn de maskerspelen ook
ingevoerd op Timor.
TOONEEL (Indio op het) zie het art. in de
groote Encycl. van Ned. Indio.
TOONKUNST. Voor inlandsche muziek, schepping en uitvoering uitsluitend door inlanders, zie
het art. MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN. Voor den invloed door de Jay. muziek op
Westersche componisten uitgeoefend, zie het
art. in de groote Encyclopaedic van Ned.. Indio.

TOORN (JOHANNES LUDOVICUS VAN DER).
Geboren to Scheveningen (1846), begon zijn
Indische loopbaan als onderwijzer aan de
Europeesche school to Bandoeng in 1873, was
van 1877-1889 en 1895-1896 directeur van
de kweekschool to Fort de Kock.
In Maart 1896 verliet hij den Indischen dienst
en vestigde zich to Scheveningen, waar hij in
1909 overleed. Zie over hem: Weekblad van
Nederl. Indio, 5e jaarg. 884.
Behalve door het schrijven van eenige Maleische schoolboekjes on tal van bijdragen tot de
kennis van de taal en het yolk van Sumatra'sWestkust, in het Tijdschrift van het Bataviaasch
Gen. v. K. en W. (deel XXV en deel XXVI), in
De Indische Gids (1881, 1882 on 1885) en in het
Tijdschrift van het Binnenlandsch Bestuur (eerste deel), hoeft Van der Toorn zich vooral zeer
verdienstelijk gemaakt door de samenstelling van
zijn „Minangkabausch-Maleisch-Nederlandsch Woordenboek" en zijn
„Minangkabausche Spraakkunst",
beide uitgegeven door het Kon. Inst. voor de T.L.
en Volkenkunde van N.-I. resp. in 1891 en 1899.
TOPENG. Zie TOONEEL.
TOPOGRAPHISCHE DIENST. De F o rm a tie van den Top. dienst is vastgesteld bij
K.B. van 6 Maart 1915 N°. 55 (Ind. Stb. N°.
404) on sedert herhaalde malon ge -wijzigd. Zij bestaat thans (1919) uit:
Hoof dkantoor.
A.
B. Topographische Inrichting,
b.
waartoe behooren: a. T eek enz a a 1:
Fotografische werkplaats: sc. Lid. Inthografische werkplaats:
strumentmakerswinkel: e. Boekbinderij.

TOPOGRAPHISCHE DIENST — TORADJA.
C. Triangulatie-brigade.
D. 5 Opnemingsbrigades.
E. 4 Landrente-opnemingsbrigad e s.
F. Opleidingsbrigade.
G. Opleidingscursu - s.
• De Regeeringsalmanak, deel I, zoomede het
Jaarverslag van den Top. dienst bevatten steeds
een volledige opgave van de bij de Top. inrichting
ook voor het publiek tegen betaling verkrijgbaar
gestelde kaarten en bladwijzers met vermelding
van den prijs; tegen denzelfden prijs zijn die
kaarten ook verkrijgbaar bij de firma J. Smulders
en Co. te 's-Gravenhage.
Zie verder het uitvoerige art. in de groote
Encycl. van Ned. Indio.
TOR-RIVIER. Ook wel genaamd Kinamowi
of Mafin. Zij valt in zee op Noord Nieuw-Guinea
ten W. van het eiland Wakele.
TORADJA. De naam Toradja beteekent „bovenlander". Hij werd oorspronkelijk gegeven
door de Boegineezen van Loewoe aan de bergbewoners, die ten W. van Loewoe's hoofdplaats Paloppo wonen, in het stroomgebied der Sa'dan
(Sadang) rivier. De benaming Toradja is langzamerhand door de Europeanen ook toegepast
op de overige bergbewoners, die men in MiddenCelebes aantreft, omdat men tot nog toe voor hen
geen verzamelnaam had. Het gebied der Toradja's wordt dus begrensd: in het Zuiden door de
Doerische staten en Loewoe, waarvan het gescheiden wordt door het Takolekadjoe-gebergte;
in het Oosten door het rijk der To Mori en der To
Loindang bij Tandjoeng Api; in het Noorden door
de strandbevolking van Todjo, Poso, Saoesoe,
door Parigi en Paloe; ten Westen door de Mandarsche staten.
De talrijke Toradja-stammen die Midden-Celebes bewonen zijn in drie groote groepen te verdeeien: 1. De Sadang-toradja's; 2. De Poso-toradja's
en 3. de Sigi-toradja's. Deze verde° ing is voornamelijk op taalkundige gronden gemaakt, (zie
TORADJA'SC iE TALEn.
De Sadang-toradja's wonen in het stroomgebied van de Sadang en de Balease; de Sigigroep
woont aan de Lariang- en aan de Goembasarivier of de rivier van Paloe, terwijl de Posotoradja's het bovenstroomgebied van de Poso-,
de Laa- en de Kalaena-rivieren bewonen. Midden-Celebes is bekend voor zijne talrijke inzinkingen tusschen de bergen in, waardoor groote
vlakten ontstaan zijn. Doze inzinkingen zijn het,
die de Toradjagroepen tot hunne woonplaatsen
hebben gekozen.
Van de oudste tijden of waren de Sadangtoradja's en de Poso-toradja's aan de oppermacht
van den Datoe van Loewoe, die to Pal oppo woont,
onderworpen. Wat de Sigi-toradja's betreft, wel
;aan er verhalen, dat de Loewoesche sageheld
Sawerigading zijne veroveringen tot hun gebied
heeft uitgestrekt, maar sedert menschenheugenis
is het de vorst van Sigi, die suprematie over de
stammen van deze groep uitoefende. De bezwaren, die aan het bezoeken van hunne woonplaatsen verbonden waren, hebben deze stammen
steeds eene zekere mate van onafhankelijkheid
gewaarborgd.
Niettegenstaande het geregelde verkoer met
Mahomedanen, hebben deze stammen zich alien
aan hun oude heidendom gehouden. Zij werden
daarom steeds met verachting door hunne Mo-
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hammedaansche heeren behandeld, en op alle
mogelijke wijzen door dezen afgezet. Alleen in het
Paloe-dal on aan de kusten van de Tominibocht
zijn velen tot het Moleammedanisme overgegaan.
Toen het N.-I. Gouv. in 1905 de Toradja's aan
zich onderwierp, was het verzet bij de Sigigroep,
en vooral bij de Sadanggroep nogal hevig. Dat het
verzet bij de Poso-toradj a's spoedig gebroken was,
moot voor een groot deel worden toegeschreven
aan het feit, dat de Christelijke zending reeds
eenigen tijd onder hen gewerkt had. Toen het
Gouv. zich met hen kwam bemoeien, vond dit de
Toradja's op bergtoppen wonende, waar zij hunne
versterkte dorpen met succes tegen een binnenlandschen vij an.d konden verdedigen. Verschill en de stellingen zooals de Bonto batoe bij de Sadangtoradja's, hebben ook aan de soldaten moeilijke
oogenblikken bezorgd. Sedert het Gouv. het bestuur in handen heeft, zijn vele bergtoppen verlaten en zijn de dorpen op vlakker terrein aangelegd. De Sadang-toradja's en een gedeelte der
Poso-toradja's behooren thans tot het gouv. Celebes en Onderh. ; de Sigi-toradja's on het gros der
Poso-toradja's wonen in de residentie Menado.
De verschillende Toradja-stammen hebben
steeds neiging getoond om uit to zwermen naar
andere streken van Celebes. Zoo vindt men vooral
aan de Tominibocht, aan de Golf van Bone, die
van Tolo en aan Straat Makasser nederzettingen
van Sigi-toradja's (vooral To Bada on To Koelawi). Aan de Noordkust van de Golf van Tolo
vindt men eene reeks van dorpen die hun ontstaan voornamelijk to danken hebben aan daarheen getrokken Poso-toradja's. Sadang-toradja's
zwermen gaarne uit naar het Merengebied in bet
Malilische.
VO6r dat het Gouvernement ingreep, woonden
de Toradja's samen in dorpen van 2-20 huizen.
Alleen de dorpen der Sadanggroep waren grooter ;
de leden van doze groep verlegden hunne dorpen
niet, zooals de andere Toradja's deden, omdat zij
aan hunne natte rijstvelden gebonden waren. Zij
konden ook geen dorpstempel, zooals men dien in
ieder dorp van eenig belang bij de beide andere
groepen vend. In doze tempels (door de Posogroep lobo, door de Sigi-toradja's gewoonlijk doehoenga genaamd) werden de schedels van verslagen vijanden opgehangen; daar warden bij tijden
offerfeesten gevierd en vergaderingen gehouden,
terwijl reizigers er eon nachtverblijf vonden. Tegenwoordig vindt men doze tempels weinig meer,
zij verdwijnen door den invloed der zending en
omdat het Gouv. het koppensnellen heeft verboden, waardoor deze tempels de reden van hun bestaan hebben verloren.
In den huisbouw waren drie hoofdtypente onderseheiden. Bij de meest Oostelijk wonende Toradja's was het huis in twee ongelijke deel en verdeeld
.in de breedte; het voorste, kleinste gedeelte was
aan drie zijden open, on word gebruikt als publiek
gedeelte; daar hadden de maaltijden plaats, werden de gasten ontvangen, en sliepen zij ook te zamen met de mannelijke ongehuwde leden van het
gezin. Het tweeds grootere gedeelte was rondom
van een wand voorzien, bier vend men de haarden en enkele, soms alien met katoen afgeschoten hokjes, waar de getrouwde paren of de ongehuwde vrouwelijke leden van het gezin sliepen.
Meer naar het Westen vend men in de lengte van
het huis een breede gang, die denzelfden dienst
deed als het publieke gedeelte van het pasge-
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noemde huizentype. Aan weerszijden van deze
gang vond men 2, 4 of 6 kamertjes met haarden
er tusschen in; ieder kamertje werd door een gehuwd paar bewoond. De huizen der op het Centraalgebergte van Celebes wonende Toradja's
vertoonen eene vierkante of langwerpige ruimte,
omringd door lage omwandingen; soms ontbraken deze, in welk geval het dak onmiddellijk op
den vloer rustte. Midden in de wooing was een
haard, waaromheen al de leden van het gezin
sliepen. De groote koude, die in deze bergstreken
heerscht, heeft de Toradja's gedwongen deze
bouwwijze to volgen. De Sadang-toradja's zijn
bovendien nog bekend on het fraaie houtsnijwerk
dat zij aan hunne huizen aanbrengen. Door den
invloed van het Gouv. zijn op vele plaatsen deze
woningtypen aan het verdwijnen om plaats te
maken voor een model het meest gelijkend op het
eerst genoemde type.
Elk dorp word bewoond door een groot gezin,
grootouders, ouders, kinderer en kleinkinderen;
de leiding der zaken was toevertrouwd aan een
der oudste leden van dit gezin. Gebeurde het echter, dat een jonger lid wijzer, knapper, beter bespraakt, meer ervaren in de adat was dan zulk
een oudste, dan gingen de andere leden als vanzelf met hunne aangelegenheden tot hem. Sommige dozer dorpshoofden hadden zich door
dapperheid of welsprekendheid ook buiten hun
dorp invloed verworven, zoodat zij dikwijls door
andere hoofden van denzelfden scam, zelfs door
andere stammen, to hulp werden geroepen om
geschillen te boslechten.
Alleen onder de hoofden van de Sadanggroep
on de Sigigroep waren er, die hunne macht meer
lieten golden, en over meer dorpen hadden to zeggen dan over hun eigen woonplaats. Overigens
duldden zij niemand boven zich dan hun beer,
den Datoe van Loewoe (te Paloppo) voor de Sadang- en Poso-toradja's, den Magaoe van Sigi (te
Bora) voor de Sigi-toradja's.
Onder de meeste Toradja-stammen vond men
slechts twee standen: vrij en on slaven. Aileen bij
sommige stammen van de Sadang- en de Sigi.
groep had zich ook een middenstand gevormd.
Het lot der slaven was over het algemeen niet
hard, daar de adat hun bij eene harde behandoling middelen aan de hand deed om van
meester to veranderen. Thans heeft het Gouv. de
slavernij afgeschaft, maar er zullen zeker nog vele
jaren verloopon eer er in werkelijkheid geen slavernij meer zal bestaan.
De Toradja's zijn goedige menschen, eerlijk en
vroolijk en vriendelijk van aard, waardoor zij
Europeanen dadelijk voor zich innemen, in tegenstelling tot de Mohammedaansche strandbevolking. Aan den eenen kant zijn zij wantrouwend
tegenovcr vreemdelingen en jegens elkaar, aan
den anderen kant zijn zij lichtgeloovig. Hun gevoel van recht is zeer stork ontwikkeld.
De bleeding der mannen bestaat uit een
schaaragordel of een korte Boegineesche brook,
en een over den schouder gedragen sarong, die
dient om eon en ander daarin to wikkelen on om
er zich des nachts mode to dekken. Na de komst
van het Gouv. komen lange broeken meer in
zwang, en wordt het gebruik van baadjes moor
algemeen. De Poso- en Sigi-toradja's dragen om
het hoofd een hoofddoek, de Sadang-toradja's
dragon of een hoofddoek, of een touw, dat zij ore
het hoofd wikkelen. Verder dekt men zich het

hoofd dikwijls met een hoed, die soms van rotan
is gevlochten on met apenvel overtrokken, soms
uit een kalebasschaal bestaat.
De vrouwen dragen algemeen een sarong en een
nauwsluitend baadje. De Sigische Toradja-vrouwen halen haar sarong eenige malen door een
buikband en laten de plooien dubbel hangen,
zoodat zij eenige rokken over elkaar schijnen te
dragen. Orn het hoofdhaar hebben zij een dock
geknoopt, of zij houden dit op met eon ring van
dunne bamboo. Hare versierselen bestaan uit enkelringen van koper, en uit arm- en vingerringen
van koper, schelp of buffelhoorn. Zij zijn zeer gesteld op kralen, welke zij dikwijls in vele strengen
om den hals dragen.
Vroeger bestonden de meeste van deze kleedingstukken uit geklopte boomschors (foeia).
Dikwijls worden deze foeja kleedingstukken
met verschillende verven, uit planten verkregen
of met gekochte aniline, beschilderd. Langzamerhand wordt de geklopte boomschors verdrongen door katoenen stollen.
De Toradja's voeden zich algemeen met rijst ;
is deze schaarsch geworden, dan klopt men sagoe
on voedt zich verder met mals, coix lacryma,
gierst on aardvruchten. Als drank wordt algemeen palmwijn van de Arenga saccharifera gedronken. Velerlei groenten worden als toespijs bij
de rijst genuttigd, als vleeschspijs worden behalve
butte's, varkens, geiten en kippen (echter alleen
bij feestelijke gelegenheden) on visch, nog vrij algemeen honden, buideldieren, apen, leguanen on
landschildpadden gegeten.
Alle Toradja's verbouwen rijst. Hierin staan
de Sadang-toradja's bovenaan; de vlakten waarin zij wonen, waren reeds van oudsher in natte
rijstvelden herschapen. Ook de Sigi-toradja's
kennen reeds lang de sawahcultuur; de grond
wordt daartoe omgewoeld door karbouwen, die
onophoudelijk in zulk een veld heen on weer worden gejaagd. De Poso-toradja's dreven echter een
waren roofbouw op droge velden; maar sedert
het Gouv. het heft in handen heeft genomen, zijn
ook de Poso-toradja's aan de sawahcultuur gewend.
Vele Toradja's verstaan ook in meerdere of
mindere mate de smeedkunst. IJ- zer komt in
Midden-Celebes op verschillende plaatsen voor.
Aan het ijzer winnen uit de grondstof wordt
sedert de komst van het Gouv. weinig meer
gedaan. In het kopergieten hebben sommige
stammen veel bedrevenheid gekregen. Vroeger
maakte men ook zijn eigen zout. In het vervaardigen van allerlei mande- en vlechtwerk
zijn de Toradja's, mannen zoowel als vrouwen,
zeer bedreven. De Sadang-toradja's zijn nog bekend voor hunne bamboo tabakskokers, die zij
met allerlei ingebrande figuren voorzien.
Van de jacht zijn de Toradja's over het geheel
groote liefhebbers. Van het geweer wordt bij de
jacht zeer weinig gebruik gemaakt, daarentegen
veel van het blaasroer, voornamelijk bij de jacht
op den cuscus.
De veestapel der Toradja's bestaat hoofdzakelijk nit buffels (karbouwen), geiten, va,rkens on
kippen. Paarden fokten eertijds alleen de Sigi-toradja's, in den laatsten tijd ook de Poso-toradja's.
Hond.en en katten vindt men in alle huizen. Bij
de vischvangst gebruikt men den hengel en de
vischlijn. Aan het Poso-meer laat men groote
takkenbossen, met steenen bezwaard, in het water
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zakken; de visch schoolt daarin samen en is dan
gemakkelijk te steken met den drietand met of
zonder weerhaken, of te bedwelmen met de wortels van Miletia sericea of de vruchten van Croton
tiglium. Ook plaatst men fuiken in den stroom
van de rivier en dwingt de visch daarheen te gaan
door in het water geplante heiningen van bamboe.
Ook van handfuiken wordt veel gebruik gemaakt.
Slechts weinige Toradj a's, die dicht bij het strand
wonen, hebben leeren omgaan met het werpnet.
Het huwelijk heeft zoowel binnen als buiten
den stain plaats. De bruiloftsplechtigheid bestaat
in het begeleiden van den bruidegom naar zijne
bruid, in wier huis een. feest wordt gevierd. Soms
door het eten van het bruidspaar uit hetzelfde
etensmandje, soms door het ophangen van zwaard
en sirihzak van den man in het slaapvertrek der
vrouw, soms ook zonder eenige plechtigheid,
wordt het huwelijk gerekend voltrokken te zijn.
De bruidschat wordt meestal eerst na de voltrekking van fiet huwelijk voldaan, en bestaat uit een,
voor iederen stam verschillend, bepaald aantal
stukken katoen, kommen, koperen schalen, terwijl
buffel of varken steeds daarbij wordt gegeven als „hoofd van den bruidschat". Echtscheiding komt menigvuldig voor. Polygamie is algemeen onder de hoofden.
De Toradja's zijn animisten (zie ANIMISME
en HEIDENDOM). Hun heidendom concentreert
zich om de vereering der dooden. Het lijk wordt
in een uit een boomstam gehouwen kist gelegd, en
op eenigen afstand van het dorp op eene stelling
geplaatst, totdat de vleeschdeelen van het lijk
zijn verteerd. Daarna worden de beenderen bijeenverzameld en in een klein kistje gedaan, dat
men in de eene of andere rotsspleet of spelonk bijzet. De Sadang-toradja's beitelen daartoe kamertjes Pit in de rotsen. Dit is waarschijnlijk een veiligheidsmaatregel om de graven te beschermen
tegen roof van de aan den doode meegegeven kostbaarheden. Het bijeenverzamelen der doodsbeenderen gaat gepaard met een groot doodenfeest,
dat dagen achtereen duurt, en waarop tientallen
buffels worden geslacht. Uit economisch en hygienisch oogpunt heeft de regeering aan deze doodenfeesten bij de Poso- en de Sigi-toradjas paal
en perk gesteld.
Vrees voor weerwolven en andere geheime invloeden van menschen is groot. Bovendien zijn
rivieren, bergen en groote boomen voor den Toradj a bewoond door geesten, die bij de minste beleediging hun aangedaan zich wreken door den
beleediger ziek te maken. De goden en halfgoden
zijn talrijk. Het voornaamste werk der priesters
en priesteressen, onder wie ook een aantal mannen, die zich als vrouwen kleeden en gedragen, is,
om de verloren gewaande zielestof van zieken aan
den eigenaar terug te brengen.
Sedert 1892 werkt de zending onder de Posoen een gedeelte der Sigi-toradja's. Sedert korten
tijd doet ook het Heilsleger pogingen om de Sigitoradja's uit het stroomgebied van de Paloe-rivier tot het Christendom te brengen. Ook onder
de Sadang-toradja's is de zendingsarbeid in 1914
begonnen.
De rechtspraak was vroeger geheel gegrond op
den adat, de eenige straffen waren boeten en
dood ; het laatste in geval van overspel of grooten
diefstal wanneer de dader op heeterdaad werd
betrapt en van hekserij. De boeten bestonden
voornamelijk uit slaven, buffels en stukken kaBEKN. ENCYCL. V. N.-I.
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toen. Door het Gouv. is in de rechtspraak reeds
veel wijziging gebracht, maar zij berust toch nog
steeds op den adat.
TORADJA'SCHE TALEN. Onder dezen naam
kan men samenvatten de talen die op de taalkaart van Celebes, behoorende bij dl. III van
„De Bare'e-sprekende Toradja's van MiddenCelebes" door N. Adriani en Alb. C. Kruyt
zijn verdeeld in de groepen: West-Toradja'sche
en Oost-Toradja'sche talen (reap. Groep D
en E).
De Toradja'sche talon beslaan een zoo uitgestrekt gebied, dat de grenzen moeilijk met
volkomen nauwkeurigheid zijn aan to geven.
Ten ruwe gesproken, nemen deze talon geheel
Midden-Celebes in, van de Tomini-bocht tot de
Bone-golf en van Tandj. Api tot Straat Makasser. Drie der vier groote schiereilanden van.
Celebes vallen grootendeels buiten dit taalgebled; alleen van het N.lijk schiereiland ligt
een deel binnen het gebied der Toradja'sche
talen.
De Toradja'sche talen grenzen ten N.
aan de Tominische taalgroep, ten Z. aan. de
Mandarsche talen, de Sa'dansche talen en het
Boegineesch, ten 0. aan de Boengkoesch-Morische en aan de Loinansche talen. De binnen
dit gebied gelegen talon worden door de Toradja's aangeduid met het ontkenningswoord,
dat aan elke taal eigen is. Zie het artikel BARE' E- TAAL.
West-Toradja'sche talen. Van of de N.grens aan
Straat Makasser, naar het Z. toe : Tawaili' 8ch,
verder Z.lijk vanaf Mamboro; Paloe' 8ch ; aan de
W.kust der Paloe-baai het Lole'sch, ten W.
van het Lole'sch, het Ganti'sch.
Op den 0.oever der Paloe-rivier begint bij de
zijrivier Woeno, op 1° Z.B. het Sigi' sch; verder
Z.lijk, aan het Lindoe-meer, het Lindoe' sch ; in
het stroomgebied der Mioe, die den bovenloop
der Paloe-rivier vormt, het Koelawi'sch on
aan den middelloop der Koro, de grootste rivier
van Celebes, het Pipikoro' sch.
Het stukje taalgebied van het Tawaili'sch, dat
aan de W.kust van de Tomini:bocht ligt, tusschen Sinioe en Toboli, grenst ten Z. aan het
Parigi' sch (tara), dat van Pelawa tot Dolago
wordt gesproken. Het aantal sprekers van
het Parigis'ch bedraagt een 6000, maar het Parigisch wordt langs de geheele Z.kust der Tomini-bocht verstaan en ook gesproken in de vrij
groote kolonies der Parigiers op de N.kust van
het gebied der Bare'e-taal: Mapane, Poso on
Tongko.
Van Dolago tot de O.grens van Saoesoe, het
Saoesoe'sch (ta'a), een W.lijk dialect in Dolago,
een O.lijk in Saoesoe. Het Saoesoe'sch heeft niet
meer dan een 1000 sprekers en is aan het uitsterven; de meeste Saoesoeers spreken ook Parigi'sch of Bare'e.
De meest O.lijk gelegen W.-Toradja'sche taal
is het Tawaelia'sch.
Het grootste gebied en de meeste sprekers van.
alle Toradja'sche talon heeft het Bare'e, waarover men het afzonderlijke artikel raadplege.
De Togian-eilanden,in de Tomini-bocht, behooren tot het gebied der Bare'e-taal, speciaal
van het Ampana'sch dialect. Allerlei Toradjasche
talen hoort men ook spreken in de handelsplaats Wata Bajoli, aan de Tomori-baai, dus
in het gebied van het Boengkoe'sch.
37
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Hiermede is het gansche gebied der Toradjasche talen overzien.
De Toradjasche talen zijn onderling nauw
verwant, hoewel de sprekers der verschillende
talen elkaar dikwijls niet verstaan. Als geheel
is de Toradjasche taalgroep het nauwst verwant met hare Z.lijke buren: de Mandarsche,
de Sa'dansche en de Makassaarsch-Boegineesche
groepen. Ook met de Tominische groep, hare
N.lijke buur, is de verwantschap zeer duidelijk,
hoewel de Tominische talen zich reeds meer
tot de Filippijnsche neigen. Met het Loinan'sch
en zijne verwanten en met de Boengkoe'schMori'sche talen, de O.lijke buren van het Bare'e
is de verwantschap minder eng.
De Toradjasche talen hebben eene zeer rijke
letterkunde, in proza en poezie. Vooral de nog
Heidensche stammen zijn groote liefhebbers
van zingen en dichten, vertellen, raadsels opgeven en redevoeringen houden. Bij de Mohammedaansch geworden Toradja-stammen geraakt de oorspronkelijke letterkunde in verval,
doordat zij als Heidensch wordt beschouwd;
zij wordt dan verdrongen door producten van
vreemden oorsprong, waarin het Mohammedaansche element den boventoon voert. Men zie
het overzicht der letterkunde in het artikel
BARE' E.
Letterschrift is bij geen enkelen Toradjastam bekend; kennis van het Boegineesche letterschrift komt slechts bij uitzondering voor,
en wel uitsluitend bij Toradja's aan het strand,
die Mohammedaan zijn geworden en zich eenige
kennis van het Boegineesch hebben eigen gemaakt. Thans wordt op de scholen het Latijnsche schrift onderwezen.
TORASI of BENSBACHRIVIER. Gelegen op
Zuid-Nieuw-Guinea. Het midden der monding
ligt op 9° 7' 35" Z.B. en 141° l' 48" O.L. en is
het meest Zuidelijke punt van de grens tusschen
het Nederlandsch gebied en Papua Territory.
De Torasi, die meer dan 100 E. M. opgevaren
kan worden, loopt geheel op Australisch gebied.
TORREN. Zie het art. in de groote Encyclopaedia van Ned. Indie.
TOSARI. Zeer gunstig bekend sanatorium in
de residentie Pasoeroean, gelegen op 1777 M.
boven de oppervlakte der zee op het Tenggergebergte. Het sanatorium is gebouwd op een
drogen, zandigen aschgrond. De gemiddelde
temperatuur der lucht is 17° C. en deze is bijzonder gelijkmatig, daar de schommelingen in
den warmtegraad gemiddeld 8° bedragen. De
gemiddelde regenval is 1780 m.M. Zoowel voor
lijders en herstellenden aan malaria als voor
die met aandoeningen van het darmkanaal,
der lever en der longen is Tosari zeer aan to
bevelen.
TOTOK. Plaats op N. Celebes, in de laatste
jaren bekend geworden door de daar werkende
Maatschappij tot exploitatie van goudmijnen
„de Totokmaatschappij". Het erts is hier niet
zeer rijk aan gouddeeltjes; het goud wordt er
hoofdzakelijk in stofvorm verkregen.
TOWAELI of Tawaeli (zie aldaar).
TOWOETIMEER. Dit meer, gelegen in de afdeeling Oost-Celebes, gouvt. Celebes en Onderh.,
is volgens Abendanon van Zuidwest naar Noordoost 45 K.M. lang en in het middelste deel tot
34 K.M. breed; de oppervlakte bedraagt 572
K.M2., dat is ongeveer gelijk aan die van het

meer van Geneve. Het werd 29 Februari 1896
door de Sarasins ontdekt. Dit meer bevat twee
bekkens, aan weerszijden van het ruim 700 M.
hooge eiland Loeha (712 M) ; het Zuidwestelijk
bekken is tot 180 M. diep, het Noordoostelijke
tot 203 M. Het Noordoostelijke zijbekken
(het Lingkona-bekken) met cone grootste diepte
van 141 M., werd door Abendanon ontdekt.
In het verlengde van het Noordoostelijk deel
ligt nog het kleine, ook door Abendanon ontdekte meer Wawon Toa, slechts 3 M. diep; ten
Westen van het Zuidwestelijk deel bevindt zich
het even ondiepe, 434 M. hoog gelegen, Masapimeer. Vooral de streek om het laatste is rijk aan
damar-boomen. Aan de Zuidwestzijde heeft het
Towoeti meer afvloeiing door een lange, tot
85 M. diepe fjord, die overgaat in de rivier
Larona.
TRAMWEGEN. Zie SPOOR- EN TRAMWEGEN.
TRANSPORTWEZEN. Zie het art. in de
groote Encyclopaedic van Ned. Indie.
TRASI (JAV.,BATAV. MAL.). Indisch condiment,
sterk „adellijk" van geur, dat onontbeerlijk geacht wordt bij de bereiding eener echte rijsttafel
(zie RIJSTTAFEL). De belangrijkste soort is
de trasi oedang, die uit garnalen (oedang rebon
(BATAV. MAL.) en, in mindere qualiteit, uit garnalen-larven (van oedang djambret) gemaakt
wordt; de trasi rebon is bruinrood, de trasi
djambret paars-grauw van kleur. Behalve deze
vrij dure garnalen-trasi (die bijv. nooit in sarnbel
goreng kan ontbreken), worden er ook goedkoope
trasi's uit visch gemaakt. Eene plantaardige trasi,
de t. poetjoeng (belong), wordt, gemaakt uit
zaad van Pangium (zie PANGEI) vermengd met
verschill ends specerij en.
TRAWANGAN. Zie KRAWANGAN.
TREMA ORIENTALIS Bl. Fam. Ulmaceae
Kemirai, Mengkirai (MAL.); Anggroeng (JA.v.);
Koeraj, Ki tainiang (soEND.). Boom, soms zeer
hoog, op Java boven 700 M., ook in de andere
deelen van den Archipel verbreid. Pe boom heeft
zeer kleine, groene bloemen; het bout is weinig
duurzaam, doch wordt wel voor theekisten gebruikt. De bast gebruikt men voor touwwerk,
terwijl een bruins kleurstof uit de schors van
doze of een verwante soort gebruikt wordt om
vischnetten to tanen.
TREMBOELOEN (JAv.). Zie METROXYLON.
TRENGGALEK. Zie TOELOENGAGOENG.
TRENGGALEK. Hoofdplaats van het gelijknamig regentschap on district; heeft een belangrijken pasar, waar altijd een groot aantal soorten
aardewerk, maar vooral kendi's of waterkaraffen
worden verhandeld. De pottenbakkerij is hier
zeer levendig on bij duizend- on tienduizendtallen
worden de kendfs, voornamelijk op bamboovlotten, langs de rivieren naar het Noorden
afgevoerd. De plaats telde op het laatst van
1905: 8200 inwoners, waaronder 20 Europeanen,
on 300 Chineezen.
TRENGGOELI (JA.v.). Zie CASSIA FISTULA.
TRETES. Plaatsje, gelegen op den weg van
Prigen naar den top van den Walirang. Het is
790 M. boven de zee gelegen en bekend om zijn
fraaien waterval.
TREUB (MELCHIOR). Geboren to Voorschoten 26 December 1851, promoveerde in 1873
to Leiden op een dissertatie over „De natuur
der Lichenen", was vervolgens assistent aan
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het Botanisch Laboratorium aldaar tot 1880,
werd tot opvolger van Scheffer benoemd als
Directeur van 's Lands Plantentuin to Buitenzorg, welke betrekking door hem aanvaard
ward op 13 November 1880. De instelling,
waarvan Treub de chef werd, was op dat oogen- blik reeds zeer belangrijk, maar Loch was 's Lands
Plantentuin in 1880 zeer bescheideji van aard
in vergelijking met hetgeen Treub er van moist
te maken en wat hij aan zijn opvolger overgaf,
toen hij op 4 October 1909 voorgoed naar Europa
vertrok. Een opsomming van hetgeen Treub tot
stand bracht, vindt men onder het artikel
Plantentuin in de groote Encyclopaedie van
Ned. -Indio.
Na zijn dood in 1910 is door particulieren in
Indio een fonds bij een gebracht, met behulp
waarvan in 1914 een nieuw vreemdelingen-laboratorium te Buitenzorg werd geopend, dat den
naam Treub-laboratorium ontving. In de voorhal
herinnert een buste, door Mevrouw J. TollenaarErmeling geboetseerd, aan de gelaatstrekken van
den man, aan wien Nederlandsch-India zooveel
te danken heeft.
TREWIA NUDIFLORA L. Fam. Euphorbiaceae. Kajoe tanah (MAL.), Gemblok (JAv.), Binong peutjang (soEND.). Boom tot over de 30
Meter hoog, verbreid over het Westen van den
Archipel. Het hout wordt in Zuid-Sumatra veel
gebruikt. Het is zacht en goed bestand tegen het
weer en tegen boeboek.
TRIANGULATIE. Zie de groote Encyclopaedie van Ned.-India.
Voor de werkwijze bij de triangulatie-brigade
wordt verwezen naar de door den Top. dienst uitgegeven instruction, handleidingen en technische voorschriften, welke meerendeels bij het
Hoofdkantoor van genoemden dienst te Batavia
verkrijgbaar zijn; een volledige opgave daarvan
komt voor in het Jaarverslag van den Top. dienst
over 1905.
TRIENG GADENG. Een uit de moekims Peudoee' (meest W.) Trieng Gadeng (midden) en
Pangwa (meest 0.) bestaand landschap van de
onderafdeeling Meureudoe, afdeeling Noordkust
van Atjeh. Het landschap beslaat ± 180 K.M 2 .,
waarvan slechts 8,5 K.M2 . bewoond en bebouwd.
De bevolking telde (eind 1915) 7834 zielen, w. o.
2670 geregistreerde mannen, over bovengezegde
drie moekims verdeeld in reden van 996:
1052: 622.
De bevolking leeft van rijstbouw vooral op
bewaterde, maar ook wel op droge velden, terwijl
bijna alle gamponggrond wordt in beslag genomen
door pinang- en klappertuinen. Op de hellingen
der heuvels en hier en daar in de vlakte wordt ook
de pepercultuur beoefend. De veestapel bestaat
uit ± 1550 runderen, 200 karbouwen en eenige
honderden geiten en schapen. Aan de kust wordt
druk gevischt met sleepnetten. De uitvoer bestaat nit visch, peper, pinang, copra, gevlochten
matten ( -vrouwenarbeid), huiden en boschproducten (vooral rotan).
TRIOMMA MALACCENSIS Hook. f. Fam.
Burseraceae. Teta toendjoe lanang (mAL.). Boom
tot bijna 30 M. hoog uit Z.-Sumatra. Het helderroode spint en het donkerbruine kernhout worden gebruikt voor planten onder dak. Sommige
boo m en zijn zeer rijk aan hars, die naar terpentijn
riekt en moeilijk hard wordt. Deze damar asam
wordtdoor de Inlanders wel voor fakkels gebruikt.
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TRIPANG. Tripang is de Maleische naam voor
de zeekomkommers (Holothurioidea), een afdeeling van de Stekelhuidigen, die gekenmerkt zijndoor een langgerekt, wormvormig, ei-, ton- of
spoelvormig lichaam. De lengte is zeer afwisselend; er zijn soorten, die in volwassen toestandeen lengte hebben van hoogstens 5 c.M., sommige'
Synapta - soorten daarentegen worden tot 2 M.
lang. In plaats van de harde kalkschaal, die het
lichaam der overige Stekelhuidigen bedekt y
hebndzkom rsenw,ldachtige huid, waarin een groot aantal kalklichaampjes van verschillenden vorm verspreidi
liggen.
De kleur der tripang doorloopt alle nuances
van geelwit tot zwart„ terwijl ook een lichtroode,
een blauwachtige en eenige wit- en zwartgevlekte
soorten voorkomen.
Het voedsel is van dierlijken aard; zoowel
levende als doode zelfstandigheden worden opgenomen. Zij zijn weinig bewegelijk ; sommige soorten blijven maandenlang op dezelfde plaats; andere vermogen zich op hun verblijfplaats zoo stevig vast te houden, dat zelfs de branding ze niet
vermag los te krijgen. Sommige komen alleen op
modderigen grond voor; andere geven de voorkeur aan zand en steen, weer andere — en dit
zijn vele worden nagenoeg alleen op levende
en doode koraalbanken aangetroff en.
De tripang leverende soorten der Holothurieen
behooren zoo goed als uitsluitend tot de familie
der Aspidochirotae en wel tot de geslachten Holothuria, Muelleria en Stichopus. Van het eerste
zijn in den Archipel thans 54 soorten bekend, van
het tweede 7 en van het derde 9. De tripang-leverende soorten komen onmiddellijk onder de oppervlakte van het water voor tot een diepte,
die voor geoefende tripangvisschers bereikbaar is.
Men vindt tripang op alle kusten van den In-,
dischen archipel, van Nieuw-Guinea en NieuwHolland. De rijkste oogsten heeft men langs de
kusten van Celebes, van de Tanimbar-eilanden
en den Spermunde-archipel, van Nieuw-Holland,
van de Duizend-eilanden en de Anambas-groep,
terwijl de duurste soorten bijna uitsluitend
Nieuw-Holland en op enkele gedeelten van de
kust van Celebes worden aangetroffen.
Terwijl op elke kust de vangst meestal geheel
geschiedt door daar tehuis behoorende inlanders,
zijn het vooral de Makassaren, die reeds sedert
overoude tijden naar Nieuw-Holland en NieuwGuinea varen om daar den oogst der zee te gaan
binnenhalen, een bedrijf, dat nog tot ± 1860
groote gevaren medebracht door de vele zeeroovers, welke die streken onveilig maakten.
Op dezelfde wijze als de Makassaren bij NieuwHolland, gaan de Orang-Badjo van Celebes jaarlijks in vrij grooten getale op de tripangvangst nit
langs de kusten van den Soeloe-archipel, vanwaar
zij dan telkens hunne vangst te Makasser aanbrengen.
De Chineezen, die de tripang als eene versterkende en prikkelende lekkernij beschouwen, eten
deze na ze gedurende twee dagen, met verschillende specerijen vermengd, te hebben gekookt.
In latere jaren hebben ook Europeanen zich
in India op deze voordeelige visscherij toegelegd.
Zoo werden over het jaar 1899 van regeeringswege 18 vergunningen verleend tot het visschen
naar tripang, gewoonlijk tevens naar parelen, op
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de kusten van Java, Celebes en de Molukken.
Veelal gaat met deze vergunningen gepaard het
verbod om op eenige wijze de in diezelfde streken uitgeoefende inlandsche visscherij te hinderers of te belemmeren, terwijl voor sommige kus'ten bij de vergunningen tot parelvisscherij de tripangvangst nadrukkelijk wordt verboden.
TRITONBAAI. Kleine baai met groote diepten
, op het N.lijk gedeelte der Z.W.kust van Guinea,
-be0. de Argoenibaai. In den N.W.hoek stond,
cnabij de kampoeng Lobo, het in 1828 gestichte
fort Dubus, dat wegens zijn ongezondheid
spoedig moest worden verlaten nadat de bezetting was gedecimeerd; overblijfselen van het
fort zijn niet meer te vinden.
TROEMON. Een zelfbesturend landschap, behoorend sinds 1874 tot het grondgebied van Ned Indie. Aanvankelijk maakte het deel uit van
Atjeh, in 1881 deelde men het in bij Sumatra's
Westkust, maar sinds 1 Januari 1902 behoort het
met zijn onderhoorigheden Sileukat en Boeloe
Sama weer tot Atjeh, waar het werd ondergebracht, eerst bij de onderafdeeling Tape Toean,
doch sinds 1908 bij Singkel.
De geringe bevolking, — voor een goad deel
herkomstig uit Meure sa (Oelee Lheue) —, is
hoofdzakelijk gevestigd langs de Boeloe Sama- en
Troemonrivieren en langs de trust.
De beteekenis van Troemon is vroeger zeer
overschat. Ze is thans eigenlijk vooral eene historische .Groot was er de opbloei van de pepercultuur in het laatst van de 18e, begin 19e eeuw, tijdens Radja Hadji Lobel Dapha, die het ook to
Singkel had te zeggen, en wiens middelen hem
in staat stelden met Atjeh to breken. De peperuitvoer zou in die dagen wel 40.000 pikoel's jaars
hebben bedragen.
Groot was ook de voorspoed tijdens zijn
zoon en opvolger — to Troemon, niet to Singkel,
— Radja Boedjang, wiens schepen naar Singapore, Penang, Bengalen on Batavia voeren,
maar die gezegd werd krijgsbehoeften to leveren
aan de Padri's en van zeeroof en slavenhandel
zijn gewin to maken.
TROM. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN.
TROMMELSTOKKENBOOM. Zie CASSIA
FISTULA.

TROOSTENBURG DE BRUIJN (CASPAR
ADAM LAURENS VAN). Geboren 24 Febr.
1829 to Winterswijk, overleden 28 Juli 1902 to
Utrecbt,was aanvankelijk hulpprediker to Dordt,
werd bij Ind. besl. van 6 Juni 1857 benoemd tot
predikant to Rembang on verkreeg bij Kon. besi.
van 2 Mei 1885, ingaande den len Juni van dat
jaar, op verzoek eervol ontslag uit 's lands dienst.
Hij heeft zich met betrekking tot Indic naam
verworven als schrijver van twee boeken, nl.
„De hervormde kerk in Ned. Oost-India onder
de Oost-Indische Compagnie (1602-1795)",
Arnhem 1884 on „Biographisch woordenboek van
Oost-Indische predikanten", Nijmegen 1893.
TUBEROOS. Zie POLYANTHES TUBEROSA.
TUINBOON. Zie VICIA FABA.
TUINBOUW EN SIERPLANTEN. Zie het
artikel in de groote Encycl. van Ned. Indic.

TUUK (HERMANUS NEUBRONNER VAN
DER). Doze groote Indoloog, geboren 23 Februari
1824 to Malaka, 'bracht zijne kinderjaren door
to Soerabaja en wend later naar Europa gezon-

den. Reeds op zijn 15e jaar legde hij zijn admissieexamen voor de Groninger academie af. Na korte
rechtsstudie wijdde hij zich geheel aan taalstudie,
o. a. aan het Portugeesch, Engelsch, Angelsaksisch
on Arabisch. Door den invloed van de professoren Rutgers en Juynboll kreeg hij van het Nederlandsch Bijbelgenootschap de opdracht, om den
Bijbel in het Bataksch to vertalen. Daartoe vertrok hij eerst naar Londen, om de Bataksche
handschriften in het Britsch Museum to bestudeeren.. Van deze gelegenheid maakte hij tevens
gebruik, om twee catalogi van Maleische handschriften to vervaardigen. In 1848 vertrok hij
naar de Bataklanden en vertaalde er een deel van
het Nieuwe Testament, nl. het Evangelic van
Johannes, in het Tobasch. In Februari 1853
bezocht hij het Toba-meer, dat voor hem nog
door geen Europeaan gezien was. Eerst na zijn
terugkeer naar Nederland (in 1858) begon hij
de verzamelde stof to ordenen on to bewerken.
Tusschen 1860 en 1867 zagen zijne hoof dwerken
het licht: het „Bataksch leesboek, behelzende
stukken in het Tobasch, Mandailingsch en.
Dairisch", het „Bataksch-Nederduitsch woordenboek" en de „Tobasche spraakkunst", waarin
tevens het Mandailingsch on Dairisch behan.deld
worden. Door toedoen van Prof. Millies verwierf
Van der Tuuk to Utrecht het doctoraat in de
letteren honoris causa. Van zijn werken noemen
we nog : „T. Roorda's beoefening van 't Javaansch
bekeken" (1864), „Opmerkingen naar aanleiding
van eene taalkundige bijdrage van den Hoogleeraar T. Roorda" (1864) en „Een advocaat
van Taco Roorda" 1865. „Outlines of a Grammar of the Malagasy Language (Introduction,
Phonetic System)" „Note on the relation of the
Kawi to the Javanese", „de Pandja-Tandaran.
(1866), „Maleisch leesboek" (1866) „Vier Maleische vertellingen" (1868). „Les Manuscrits
Lampongs, en possession de M. le baron Sloet
van de Beele". „Kawi-Balineesch-Nederlandsch
woordenboek", dat na zijn dood door dr. Brandes
en door dr. Rinkes is uitgegeven (Batavia,
1897-1912). Van groot gewicht voor de kennis
der Oud- en Middel-javaansche letterkunde zijn
ook zijne „Notes on the Kawi language and
literature", verschenen in het Journal of the
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, new series, XIII. Behalve de boven vermelde werken en verhandelingen schreef hij nog
een groot aantal belaugrijke artikelen in het
Tijdschrift v. Indische Taal-, Land- en Volkenkunde en in de Bijdragen v. h. Koninklijk
Instituut.
Van der Tuuk is met Prof. Kern, to beschouwen als de grondlegger van de vergelijkende
Mal-Polynesische taalkunde. Hij overleed in 1894
to Soerabaja.
TWAALF KOTO. A. Landschap in het N.
der onderafd. Pariaman. B. id. in de onderafd.
Moearo Laboeh.
TWEEDE GEWASSEN. Zie PALAWIDJA.
TIJDREKENING. Omtrent de tijdrekening der
Mohammedaansehe volken in Ned.-Indic is het
een en ander meegedeeld in de artikelen MOHAMMEDAANSCHE KALENDER EN GEDENKDAGEN en NAPTOE, omtrent die op
Bali in het artikel Bailers. Ter aanvulling diene
nog het volgende omtrent de qildaagsche week
op Java. Doze z.g. marktweek heeft haar ontstaan
to danken aan de gewoonte om in een groep van
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5 desa's telkens op een bepaalden dag markt te
houden. De namen van de dagen dezer week
zijn : Kliwon, Legi, Paing, Pon en Wage. Nog
steeds is het bij de Javanen gewoonte, den naam
van den dag der 7 daagsche week samen met die
van de 5 daagsche week te noemen, b.v. Maandag
= (dina) Senen-Kliwon. Telkens om de 35 dagen
komt een zelfde combinatie van deze twee dagen
weder voor ; bij de berekening van gunstige of ongunstige tijdstippen (kotika's ; zie TIJDSTIPPEN) komen deze getallen ook veel te pas. — Als
een voorbeeld van tijdrekening bij een der meer
primitieveIndonesische stammen kan de wijze van
bepaling der seizoenen in verschillende deelen van
Borneo worden vermeld. Zeer veel geschiedt deze
naar den stand van het sterrenbeeld de Pleijaden;
bij de Kenja-Dajaks gebeurt het door het afmeten van de schaduw van een loodrecht opgestelden stok ; elders weer door een verticaal geplaatste bamboe met water, met een merkteeken
van buiten. Deze bamboe wordt telkens in een
schuinen stand gebracht, zoodat hij wijst naar
een bepaalde ster, waarbij er wat water uitvloeit,
en deze handeling wordt zoolang herhaald tot
het water aan het (door de ondervinding) bepaalde merkteeken reikt. Voor een uitvoerige
uiteenzetting van de oud-Javaansche tijdrekening, zie het artikel TIJDREKENING in
het Supplement der groote Encyclopaedic van
Ned.-Indic.
TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN. Zie
het uitvoerige artikel in de groote Encyclopaedie
van Ned. Indic.
TIJDSTIPPEN (GELUKKIGE EN ONGELUKKIGE). Bij de inlanders van den Indischen Ar chipel is algemeen het geloof verspreid, dat het
welslagen van de eene of andere onderneming
in hooge mate afhankelijk is van het tijdstip,
waarop zij uitgevoerd wordt. Dit geldt niet alleen
van de heidensche stammen, als de Bataks en
Dajaks, doch evenzeer van de Mohammedaansche Maleiers, Javanen, Makassaren en Boeginee-,
zen, zoodat dit geloof als een overblijfsel van het
oude animisme is te beschouwen.
Naam. De meest gebruikelijke naam voor omineuse tijdstippen is afgeleid van het Sanskritwoord k a t i k a. In het Maleisch is dit verbasterd tot ketika, koetika of kotika, in
het Toba Bataksch tot. h a t i h a, in het Ngadj oe-Dajaksch tot k o t i k a, in het Makassaarsch
tot koetika of ke'tika, in het Boegineesch
tot k o t i k a, in het Balineesch tot t i k a. Naast
dit woord van Indischen oorsprong staan echter
ook echt Maleisch-Polynesische, b. v. feclj a n g
beteekent in 't „dier, dat een der 30
dagen van de maand regeert en gunstig of ongunstig waakt voor het beginnen van ondernemingen", terwijl in het Bataksch het verwante
r o d j a n g de benaming is voor de dagen der
maand, geraadpleegd omtrent hun al of niet
gunstige beteekenis.
Wicheltabellen. Ter bepaling van gelukkige en
ongelukkige tijdstippen gebruikt men tabellen,
die eveneens k o t i k a heeten. her kan volstaan wordcn met de beschrijving der MaDe Maleiers hebben twee
leische tabellen,
hoofdsoorten : de k o t i k a lima en de
kotika toedjoe h. De eerste wordt zoo
genoemd, omdat daarbij dag en nacht in 5 deelen verdeeld zijn, beginnende om 6, 9, 12, 3 en
5 uur. Op ieder dozer 5 tijdstippen oefent een
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der 5 Indische goden. Maheçwa ra, B r a hm.a, K a I a, cr1 of W i o e of een der 5
Mohammedaansche profeten zijn invloed uit.
Die van Mahecwara is de gunstigste, die van
Cori minder, die van Wilmoe noch gunstig noch
ongunstig, die van Kala ongunstig, die van
Brahma nog ongunstiger. Ter bepaling nu der
tijdstippen gebruikt men tabellen, die . in 25
vakj es verdeeld zijn. Boven ieder vakje staat het
uur van den dag en daaronder staan de namen
der 5 goden, in verschillende volgorde. Een dergelijke kotika lima is o. a medegedeeld in
Prof. Wilken's Handleiding op bl. 589, waar
men tevens nadere bijzonderheden omtrent de
raadpleging ervan kan vinden.
Bij de kotika toedjoeh zijn dag en
nacht in 7 deelen verdeeld, die onder de heerschappij staan van de zon, de maan, Jupiter,
Saturnus, Mars, Venus en Mercurius.
Behalve met de namen van goden, profeten of
planeten zijn de vakjes der tabellen dikwijls ingevuld met andere woorden, b.v. bij de kotika
van een koopman met de woorden: winst, verlies en pari, soms ook met- afbeeldingen in plaats
van met woorden. Zoo vindt men b.v. voorstellingen van visschen, tijgers, slangen, karbouwen,
honden, katten enz. De tijgertijd (9-10) is b.v.
gunstig voor uitspraken, de drakentijd (11 —12)
voor het afleggen van bezoeken, terwijl de slangentijd (na 12 uur) daartoe ongunstig is. De tade goden of planeten vervangen
bellen,
zijn door de namen der dieren, die de 30 dagen
der maand beheerschen, heeten k o t i k a r
d j a n g, zooals boven reeds gezegd is.
Terwijl de tot nu toe genoemde kotika's als
oorspronkelijk Maleisch-Polynesisch kunnen beschouwd worden, hebben de Maleiers het geloof
aan de r i d j al u l g h a i b ongetwijfeld van
degenen, die hen tot den Islam bekeerden, overgenomen. Ook de geschriften ter bepaling van de
windstreek waarin deze „mannen der verborgenheid" zich bevinden, behooren tot de kotika's.
TIJGER of Koningstijger (Felis tigris, L.),
harimau of rimau toenggal (mAL.), matjan loreng
of m. lora (JAv.), mejong lodaj a of maoeng lodaja (soEND.), door zijn uit zwarte strepen bestaande teekening van den panter te onderscheiden, is over een groot deel van Azie verspreid en
komt in Nederlandsch-Indic voor op Sumatra,
Java en Bali, maar niet op Borneo. De tijger
van den archipel, de zgn. „Javaansche tijger",
wordt ook wel als een zelfstandige varieteit (sondaica Fitz.) beschreven, daar hij kleiner, doch
naar verhouding krachtiger gebouwd is dan de
tijgers van het vasteland en zich ook door donkerder, smalle, dichter opeen staande strepen en
door korteren, dunneren staart onderscheidt.
Zelfs schijnen de tijgers van de drie genoemde
eilanden ook onderling nog te verschillen en worden ook door de inlanders van Java en Sumatra
verschillende varieteiten onderscheiden. tijger
kan een lengte van meer dan 2 M. bereiken (zonder staart). Door het vernietigcn van wilde zwijnen kan de tijger onder bepaalde omstandigheden nuttig zijn. Bij gebrek stelt hij zich ook met
allerlei andere dieren tevreden, zooals apen, pauwen, krokodillen, zelfs wel visschen. Menschen
gaat hij in den regel uit den wog. Soms kan het
echter voorkornen, dat een streek door een.
„me-nscheneter" onder de tijgers onveilig gemaakt wordt. Waarschijnlijk zijn dit tijgers. die
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eens uit honger of door een andere oorzaak een
mensch aangevallen hebben en door den geringen weerstand, dien zij daarbij ondervonden,
hun vrees hebben afgelegd. De tijger gaat niet
uitsluitend 's nachts, maar ook overdag op buit
uit. Hij is een good zwemmer en springer: men
heeft sprongen van 5 M. ver waargenomen. Hij
klimt echter niet op boomen. Men vangt hem, behalve met lans of geweer, in van palen vervaardigde vallen, met een geit of hond als lokaas.
TIJGEREILANDEN. Eilandengroep, behoorende tot de onderafdeeling Saleier, gelegen op
120° 55' en 121° 25' O.L. en 6° 20' en 7° 10' Z.B.
in de Floreszee ten Z.O. van Saleier. Het geheel
wordt bestuurd door een poenjawa to Groot Ordj oeni en is verdeeld in 3 ondergroepen, elk onder
een hoofd, nl. de Tijgereilanden; de Djinatoe
groep; de Passi Tallaoe groep. De namen
op de zeekaart zijn dikwijls verward en soms
foutief. Al deze eilanden :zijn koraal eilanden
en vertoonen hetzelfde type, langgerekte zandplaten, die in den beginne alleen bij laag water
boven komen ( = taka) daarna alleen bij eb ( =
boenging) en ten slotte voortdurend (=poelau).
Kenbaar aan de lichtgroene kleur van het zeewater is het geheele eiland omvat door een rif,
dat zich vooral in de lengteas van het eiland soms
eenige K.M. ver uitstrekt. In de breedte van het
eiland is dit rif veel smaller en dadelijk waar dit
ophoudt begint de diepe zee, die na 1 of 2 trappen
zeer diep wordt. De eilandj es zijn opgebouwd uit
koraal, dat van het strand to voorschijn komt en
in het midden zijn zij met een dikke zandlaag
,bedekt. Overal treft men zandheuvels met een

middellijn van ± 10 M. en een hoogte van enkele M. aan, gevormd door zeevogels nl. de maleo,
die haar eieren toedekt met een dikke laag zand.
De Tijgereilanden vertoonen nog alle stadia van
ontwikkeling. Wordt het eiland niet . meer
overstroomd, clan begint men djagoeng en
klappers to planten. Alhoewel sedert lang
bekend bij de Inlanders wegens de vischrijkdom der wateren rondom de eilanden, den
goeden bodem voor klappercultuur, de aanwezigheid van drinkwater on brandhout (drijfhout),dateert de eerste vestiging eerst van 1908 ten gevolge van de Boni expeditie 1905/6, waardoor tevens
een eind gemaakt ward aan de bedrijven der Bonische on Boetonneesche zeeroovers, die een verblijf op de eilanden onmogelijk maakten. Toen
vestigden zich de Orang Badjo bier, eerst in primitieve huisjes daarna, toen alles veilig bleek, in
betere woningen. De laatste jaren neemt de vestiging snel toe. In 1912 bedroeg de bevolking
738 zielen. De gezondheidstoestand is tamelijk
goad. Het hoofdmiddel van bestaan is de vischvangst on wel de tripang- en schildpadvisscherij,
waartoe Chineezen op Bonerate groote prauwen
uitrusten naar de banken ten Z. van Timor in
den 0. moesson. Vermeld moat nog worden
Tinandjo, dat van oudsher het graveneiland
der Badjo's was.
TYLOPHORA CISSOIDES Bl. Fam. Asclepiadaceae. Boentali ojod (JAv.), Areuj peudjit halam (soEND.). Liaan, welks wortels als akar seriawan oetjoes en welks bladeren als daoen seriawan oetjoes tegen Ind. spruw gebruikt worden.

U.
Zie ALLIUM.
UIL. De uilen of nachtroofvogels (Strigidae),
svroeger veelal met de dagroofvogels in dezelfde
orde vereenigd, doch thans in het systeem verre
van deze gesteld, komen in ongeveer 30 soorten in
, den Archipel voor Door hun ernstig uiterlijk en
nieestal nachtelijke levenswijze zijn de uilen voor
den Inlander — evenals trouwens voor vele Europeanen geheimzinnige wezens, die den dood
aankondigen, Boeroeng hantoe (mAL.), of geestenvogel. Bij dag in holten, holen en ruinen verborgen, bemerkt men ze zelfs bij nacht niet, wanneer
ze zich niet verraden door hun vaak huiveringwekkend gekras. Bekleed met buitengewoon
zachte vederen, bewegen zij zich bijna onhoorbaar, zacht als de wind, in den laten avond en den
duisteren nacht. De sterke, met kromme en scherpe nagels gewapende pooten stellen hen in staat
snel on zeker hun levende prooi to vatten; want
slechts levende dieren maken hun voedsel uit.
De vischuil of katoepoek (JA.v.), Ketupa
javanensis, van Java, Sumatra, Borneo en het
Maleisch schiereiland maakt eene uitzondering op
de groote 0.-T. uilen, doordat de tarsen onbevederd en met schubben bedekt zijn. Scops magicus
is een klein Horenuiltje, dat met kleine of
over verschillende eilanden verspreid is.
Een even klein Horenuiltje 'is de tjelepoek (JAv.)
of boeweuk (soEND.), Scops lempiji, van Borneo,
Banka, Java, Sumatra en het Indische vaste-

land. Glaucidium castanopterum, de beloek-watoe,
van Java is bijna zoo groot als ons Steenuiltje;
de bovendeelen zijn roodbruin, slechts op den kop
met dwarsstreepjes. Een groote Gladkopuil is
Syrnium seloputo van Java, de kokok beloek,
krachtig van bouw, met stevigen zwarten snavel.
Onze Kerkuil, Strix flammea, komt met geringe
afwijking in kleur en grootte ook in Oost-India
voor, o.a. op Java (Strix javanica), aldaar serak
genoemd, en op Celebes (Strix rosenbergii).
UITVOER. Zie HANDEL EN SCHEEPVAART in de groote Encycl. van Ned. Indio.
UITVOERRECHTEN. Zie BELASTINGEN.
UNCARIA. Plantengeslacht van de familie
der Bubiaceeen, waarvan een aantal soorten
in den Archipel voorkomen. Het zijn klimmende
heesters met tegenoverstaande bladeren, hankvormige klimorganen en bloemen in bolvormige
bloeiwijzen. Het meest bekend is
Uncaria
Gambir, die de Gambir levert (zie aldaar).
Minder bekende soorten zijn U. ferruginea Kurz
(Kait-kait, MAL.), waarvan het buigzame hout
wordt gebruikt en U. pteropoda Miq. (Kait-kait
darat, mAL.), welks bladeren een inlandsch geneesmiddel zijn.
UNIFICATIE. Tot ornstreeks 1900 placht men
van unificatie to spreken ter aanduiding van het
op den vorm der wetgeving betrekking hebbende
streven om evenwijdig loopende verordeningen
voor onderscheiden deelen van India in den ver-
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ordeniug voor geheel Indio of voor alle buitengewesten bijeen to vatten: unificatie van rechterlijke inrichting, unificatie van inlandsche
rechtspleging, unificatie van inlandsche belastingen in de buitengewesten, enz. Spoedig na
1900 echter heeft het woord unificatie in
het Indisch spraakgebruik de geheel andere
beteekenis gekregen van toteenmaking van
de wetgeving voor de bevolkingsgroepen der
Indonesiers, der Europeanen en der Vreemde
Oosterlingen, en wel dit gaf er het bijzondere aan — meestal in den zin van toteen.making op den grondslag van het voor de kleine,
bevoorrechte Europeanengroep verkieselijke
recht (vgl. III, bl. 574). Unificatie van rechtspraak werd dus : het amalgameeren van de
landraden met de raden van justitie enz. (nog
niet volvoerd), of het tot stand brengen van een
nieuwen rechter voor allen, het landgerecht
(I, bl. 485, III, bl. 569). Unificatie van rechtspleging werd : het eenvormig maken van procesbepalingen op den grondslag der Europeesche
wetboeken (nog niet ,volvoerd). Unificatie van
strafrecht werd : een volkomen Westersch strafrecbt voor alien, volvoerd met 1 Jan. 1918 (III,
bL 566). Unificatie van privaatrecht werd : het
burgerlijk wetboek en dat van koophandel der
Europeanen pasklaar maken voor alle landaarden (slechts volvoerd voor het woekerrecht, III,
bl. 566). Unificatie van den burgerlijken dienst
werd : vooreerst het openstellen van ambten voor
Nederlandsche onderdanen zonder op rasverschil
te letten (I, bl. 92, III, bl. 88), maar voorts het
dermate organiseeren van diensttakken, alsof de
bekleeding van ambten door Indonesiers dan wel
door Europeanen onverschillig is (Bijbl. 9173).
Unificatie van onderwijs werd : vooreerst het openstellen van Europeesche scholen voor alien, die
voor het onderwijs aldaar rijp zijn, maar ook
het zooveel mogelijk scheppen van onderwijsinrichtingen op Europeeschen voet, die alle bevolkingsgroepen gelijkelijk beoogen te dienen.
Unificatie van de toelatingsbepalingen dateert
van 1911. Unificatie. van belastingen — voorshands alleen voor een deel der belastingen
beoogd — werd : het invoeren van een belasting
op Europeeschen grondslag voor alle landaarden, waarvan de inkomstenbelasting in
Ind. Stb. 1920 no. 678 en de personeele sinds
Ind. Stb. 1920 n°. 679 de voorbeelden zijn. Unificatie in deze tegenwoordige beteekenis is dus, zoo
zij slechts beoogt ergerlijke achterstelling van
niet-Europeanen bij Europeanen te doen verdwijnen en ruimte last voor het voldoen aan
Indische behoeften op Indonesischen grondslag
(den grondslag van de overgroote meerderheid
der bevolking), zeer wel te vereenigen met associatiepolitiek ; wil zij echter slechts weten van een
voldoen aan Indischebehoeften op Westerschen
grondslag, dan is zij zuivere assimilatie.
URANDRA CORNICULATA Fox-w. Fam.
Icacinaceae. Bedaroe, Daroe, Endaroe, Mendaroe, Pedaroe (MAL.). Groote boom, 30 a 40 M.
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hoog, verbreid over het Weston van den Archipel in de nabijheid van de kust, met rechten,
cylindervormigen stam en kleine wortellsten.
Het fraai gele, later bruins hout is hard en
riekt aromatisch. Het is zeer duurzaam on
wordt voor Europeesche woningen gebruikt
als materiaal voor balken en stijlen. Het gaat
door voor een der allerbeste houtsoorten- van
Borneo, doch is nogal onderhevig aan scheuren.
URARIA CRINITA Desv. Fam. Legumino8ae.
Ekor koetjing (MAL.); Boentoet badjing, Pati
()elk Oelar oelaran (JAv.); Boentoet tjareuh,
Memejongan (soEND.). Opgerichte heester met
gevinde bladeren met 5-7 biaadjes en bloemen
in dichte behaarde bloemtrossen. Algemeen op
beschaduwde plaatsen in de vlakte. De wortels
zijn een inlandsch geneesmiddel tegen dysenterie,
de gekneusde bladeren, tegen vergrooting van
lever en milt. Ook de bloeiwijze wordt als geneesmiddel gebruikt.
URCEOLA ELASTICA Roxb. Fam. Apocynaceae. Akar gerip tembaga, Grerip poetih
(MAL.). Liaan van Sumatra en het Maleische
schiereiland, soms zeer groot, n.l. 180 M. lang
on mansdik. Het melksap levert een goede soort
caoutchouc; de liaan is de oudst bekende rubberplant van Azie. Ook andere soorten van

Urceola leveren caoutchouc. Bekend is Urceola
Hook. f. (Tjoekangkang) van
brachysepala
Zuid-Sumatra en de Padangsche Bovenlanden

on Urceola esculenta (Ramboeng akar) van
Achter-India en de Oostkust van Sumatra.
URENA LOBATA L. Fam. Malvaceae. Poeloet

(MAL.), Poeloetan, Legetan (JAv.). Heester a 2+
M. hoog, met roode bloemen, in Ned. Indio vooral
langs wegen en boschranden tot op 2000 M. boven
zee. De vezel uit de bast gelijkt op die van jute on
is herhaaldelijk als vervanger van jute aanbevolen. Tot nu toe is de cultuur echter niet loonend
gebleken. Wortels en bladeren worden wel als Inl.
geneesmiddel gebruikt.
USNEA BARBATA Fr. en andere Usneasoorten zijn korstmossen (Lichenen), die men in
bergstreken als draadvormige, sterk vertakte
planten op boomstammen en boomtakken
aantreft. Meestal worden ze kajoe angin of
rasoek angin genoemd, omdat ze aan de windzijde der boomers zitten (de vochtigste karat)
on de Inlanders meenen, dat ze er door den wind
zijn aangebracht. Daarom meent men ze to moeten aanwenden bij ziekten, die aan het intreden
van wind in het lichaam hun ontstaan to danken hebben.

UTRECHTSCHE ZENDINGSVEREENIGING.
Gevestigd to Utrecht. Zij arbeidt op: A. NieuwGuinea, zoowel langs de Noordkust als in het
Zuidwestelijk gedeelte van het eiland. Het gebied
is in 9 zendingsposten verdeeld, maar zal op den
duur in 17 ressorten verdeeld moeten worden;
B. Halmahera, eveneens met 9 ressorten; C.
Boeroe met twee ressorten. Zie verder ZENDING

(P ROTESTANTSCHE).

584

VAARTUIGEN—VALCKENIER (ADR1AAN).

VAARTUIGEN. De Inlandsche vaartuigen kunnen verdeeld worden in drie hoofdgroepen, n.l. le
vaartuigen uit een boomstam (of, zooals nog bij
de Dajaks wel wordt aangetroffen, uit boomschors)
vervaardigd ; 2e vaartuigen met een of twee vierken, zoogenaamde vlerkprauwen ; 3e opgebouwde
vaartuigen.
De eerste en meest primitieve soort wordt veel
gebruikt op rivieren en binnenwateren, maar ook
ziet men dikwijls visschers met deze kleine ranke
vaartuigen tot ver in zee. Ze komen algemeen
verspreid in den Archipel voor, met zeer groote
verscheidenheid, zoowel in vorm van romp als
van tuigage. Ook de vlerkprauwen worden zeer
dikwijls uit een enkelen boomstam vervaardigd.
Ze dienen in hoofdzaak voor de vischvangst en
hebben gewoonlijk zeiltuig. De vlerken bestaan
uit twee of meer dwarsliggers of uithouders, met
balken aan het uiteinde. Deze vlerken benadeelen
de vaart slechts zeer weinig, en behoeden het
licht kantelende vaartuig lichter tegen omslaan
dan ballast. De vlerkprauwen komen over het algemeen voor in de kugtstreken. De grootere opgebouwde vaartuigen komen in de. meest verschillende vormen in den Archipel voor; doorgaans
zijn zij van veel geringer afmetingen dan de schepen die in het overige Azie, in Europa en Amerika
bekwamer scheepsbou -wers to water laten.
In alphabetische volgorde -worden' hieronder
enkele van de voornaamste Inlandsche vaartuigen genoemd :
B a n a w a. (Mak. Boeg.) Opgebouwd kielvaartuig van den vorm der padoewakang's. Het
woord is een der alleroudste Indonesische bonamingen voor vaartuig.
Bid a r (Mal.). Platboomde riviervaartuigen,
in 't bijzonder gebruikt door bestuursarnbtenaren
en Inl. vorsten, on slechts op rivieren (Palembang).
Djoekoeng (Mal., Jay.), Mal. ook dj on gk o n g). kleine vaartuigen, voorkomende op
Java, Sumatra on Borneo, gewoonlijk uit een enkelen boomstam gekapt on meestal voorzien van
vlerken.
D j o en g (Mal.), d j o n g (Jay.). De Chin.
„jonk", met haar bekende hooggekasteelde achterplecht.
Koera-koera (Mal.), kora-kora, Moluksch, (eigenl. : „schildpad"), breede vaartuigen
der Molukken, aan weerszijden voorzien van
vlerken.
M a j an g (Jay.). Breede, opgebouwde kielvaartuigen ; de stevens zijn stark gekromd met
naar binnen omgebogen uiteinden ; voornamelijk
gebruikt als visschersvaartuig langs Java's N.
kust.
0 r e m b a i (Moluksch ?), Mal. en Jay. rembaja, opgebouwde kielvaartuigen zonder vlerken,
in de Molukken ; ook gebruikt als pleizier- en statievaartuigen, on dan voorzien van een o -verdekt
verblijf in het midden.
P a d o o w a k a n g (Mak.-Boeg.), Handelsvaartuig van Boegineezen on Makassaren, on van
de O.lijke Madoereesche eil. (Madoereesch : padewakan) ; opgebouwde kielvaartuigen met meestal
2, soms 3 masten on een boegspriet.
PCntjalang (Mal.). Groot soort opge-

bouwde handelsvaartuigen in het W.lijk deel van
den Archipel, vooral N. Sumatra ; to Palembang
ook statievaartuig.
Pr a h o e. Algemeen Indonesisch woord voor
vaartuig, evenals b an a wa en w a n gk a n g ;
in 't Holl. overgenomen als „prauw". Van de talrijke samenstellingen noemen we : Prahoe
k at i r, (Mal., Jay.) voor vlerkprauw ; P r shoe poek at vaartuig om te visschen met de
poekat (zegen).
Sampan (Chin.-Mal.). Naam voor alle kleine Inl. vaartuigen die dienst doen als sloep of
boot.
Tam b a n g a n (Mal.), veerschuit, klein
platboomd vaartuig, veel gebruikt voor personenvervoer..
T o p, To op of T o e p. Een der grootste
soorten handelsvaartuigen, met kiel en steven;
komen op de vier groote Soendaeilanden voor,
vooral op ...ktjeh's N.kust.
Wangka of Wangkang. Oeroud Mal.
Polyn. woord voor vaartuig, met zeer groote
verbreiding. Thans verstaat men er onder een
schip van Chin. type, kleiner dan de jonk en grooter dan de toop (zie Top).
VACCINE. Zie de groote Encyclopaedia van
Ned. India.
VADERRECHT. Zie HUWELIJK.
VALCKENIER (ADRIAAN). Geb. 6 Juni 1695
te Amsterdam, vertrok 22 Oct. als onderkoopman naar ladle en kwam 21 Juni 1715
te Batavia aan; werd in 1726 bevorderd tot
koopman en opperkoopman; in 1727 tot bookhouder-generaal van N.-I.; in 1730, '33 en '36 tot
Raad extra-ordinair, Raad ordinair en Eerste
Raad en directeur-generaal; werd eindelijk door
den R. v. I. tot Gouv.-Generaarverkozen en trad
als zoodanig den 3en Mei 1737 op. Het was tijdens
zijn bestuur dat de beruchte moord op de Chineezen te Batavia plaats vond, (9 en 10 Oct. 1740),
welke schanddaad, waarvan een vreeselijk
tafreel word opgehangen in den boetzang van
Willem v. Haren „Op den moord der Sineezen,
enz." en in het Dagboek van Gerrit Verbeet,
een onuitwischbare vlek op het bestuur van
den hardvochtigen, onmeedoogenden Valckenier wierp. Maar ook in andere opzichten heeft
zijn beheer zich ongunstig gekenmerkt; we bedoelen zijn voortdurende twisten met leden van
den R. v. I. Inmiddels was aan V. door de HII.
XVII, op zijn reeds in 1738 gedane aanvraag, den
Zen Dec. 1740 eervol ontslag verleend en vertrok
hij den ben Nov. 1741 als admiraal der retourvloot naar Nederland; 25 Jan. 1742 aan de Kaap
aangekomen, werd hij evenwel op last der HH.
XVII aldaar gearresteerd, naar Batavia teruggevoerd en toen hij 12 Aug. 1742 daar aankwam
op het kasteel to Batavia gevangen gezet. Verschrikkelijk zwaar heeft V. voor zijne willekeurige
handelingen moeten boeten. Zijn grootste tegenstander, Van Imhoff, was bij zijn komst in Nederland onmiddellijk in ear hersteld, zijn arrest en
opzending worden verklaard „te wezen informed,
nul, krachteloos en van geener waarde", ja zelfs
werd hij tot Valckenier's opvolger benoemd. En
bovendien werd het tegen V. ingesteld strafgeding zoo langzaam gevoerd, dat dit bij diens dood
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nog niet ten einde Was gekomen. De eisch van den,
advokaat fiskaal luidde : onthalzing en verbeurdverklaring van goederen. Bewindhebbers verklaarden zijn proces „door den dood geaboleert".
Valckenier overleed den 20en Juni 1751 in de gevangenis, waar hij dus bijna 10 jaren doorbracht.
Hij werd te Batavia zonder eenige plechtigheid
begraven.
VALENTIJN (FRANVOIS). Geboren den 17en
April 1666, studeerde aan de Hoogesoholen te
Utrecht en te Leiden in de Godgeleerdheid,
Wijsbegeerte en aanverwante vakken ; te Leiden
deed hij, nauwelijks 18 jaar, de vereischte examens, werd op het laatst van 1684 als predikant
naar Indio beroepen en vertrok daarheen den
10en Mei 1685. Tot 1694 was hij predikant op
Amboina en Banda, vertoefde van 1695-1705
in Holland (Dordrecht), was in 1706 gedurende
4 maanden veldprediker bij het leger in OostJava, tot 1713 weder predilont op Ambon,
kwam 1714 in het vaderland terug, en overleed
in 1727 in den Haag.
Met Valentijn was heengegaan een man van
meer dan gewone beteekenis, wiens naam, in verband tot Indie, telkens en telkens later nog genoemd zou worden.
Niet echter om zijne hoedanigheden, als 0.-I.
predikant; als zoodanig verhief hij zich niet boyen zijn ambt- en tijdgenooten.
Evenmin om zijn taalstudien, meer in 't bijzonder zijn Bijbelvertaling; doch Valentijn bleef
bij het nageslacht in eere om zijn in vele opzichten onschatbaar „Oud en Nieuw Oost-Indien",
een standaardwerk, de eerste Encyclopsedie (met
al haar deugden en gebreken) over gansch Indie,
nl. over de landen waar de Compagnie toenmaals gezag uitoefende, dat in 5 deelen, 8 statige
folianten vormend, in de jaren 1724 (I—II) en
1726 (III— V), to Dordrecht en Amsterdam,
resp. bij J. van Braam (dus in zijn vaderstad)
en G. onder de Linden het licht zag onder den
titel:
„Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende een
naaukeurige en uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, enz. Met
meer dan thien honderd en vyftig Prentverbeeldingen verrykt. Alles zeer naaukeurig .., en
met veele zeer nette daartoe vereyschte kaarten
opgeheldert door Francois Valentyn, onlangs Bedienaar der Goddelyken Woords in Ambon, Banda, enz."
Als verkorte uitgave in 1856-58 to 's-Graven.hage : „Francois Valentijn's Oud en Nieuw OostIndien. Met aanteekeningen, enz. uitgegeven
door Dr. S. Keyzer", 3 dln. 8°. (zonder platen
of kaarten). Zie verder het gedocumenteerde
artikel in de groote Encycl. van Ned. Indie.

VAMPIRISME. Zie WEERWOLF.
VAN-HEUTSZ-GEBEEGTE. Een tertiair bergland in het gouvernement Oostkust van Sumatra gelegen, ten Noorden van het Toba-meer.
Het ontving zijn naam van prof. Dr. Wilhelm.
Volz op diens onderzoekingsreis door Noord Sumatra van 1904 —'06. Het is de Noordelijkste van
een rij ketenen, die de Bataklanden in hoogvlakten verdeelen en loopt gedeeltelijk evenwijdig met
het Karo-Randgebergte, is voor een ander deel
de oudere voortzetting daarvan.
VANIELJE. Vanielje of vanille, gezocht als
kostelijk aroom, is de vrucht eener tot de familie der Orchidaceae (verg. ORCHIDEREN) be-
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hoorende klimplant, Vanilla planifolia Ancln,
welke in Mexico thuis behoort, en naar nagenoeg
alle warme gewesten ter cultuur is overgebracht.
Het is eene epiphytische plant, die aan boomen
vastgehecht leeft, in de aarde wortelt, doch deels
ook met hare viltig behaarde luchtwortels het
voedsel opneemt. Zij eischt een vruchtbaren
bodem en eene warme, vochtige, welbeschaduwde
groeiplaats.
Reeds in 1819 is de vanielje-plant naar
's Lands Plantentuin te- Buitenzorg overgebracht,
en andermaal in 1841. De vruchtzetting bleef
toen echter achterwege, daar het bij de bevruchting der bloem in het vaderland der vanieljeplant helpende insect, zijnde eene bij uit het geslacht Melipone, op Java ontbrak. Eerst in 1850 is
de kunstmatige bevruchting, die door Ch. Morren
in den botanischen tuin teLuikreeds in1837bestudeerd was, door J.E.Teysmann, hortulanus te Buitenzorg, in het greet toegepast. Doze kunstbeworking, die nog tegenwoordig onafscheidelijk is
van elke vanielje-cultuur buiten het vaderland
dezer plant, is eene zeer eenvoudige. Zij pleegt
gewoonlijk des morgens to worden uitgevoerd, op
Java meest door vrouwenhand. Met delinkerhand
vat zij de vanielje-bloem, en wel de allerbest ontwikkelde bloom eener tros, aan, licht met een
puntig stukje bamboo het vlies op, dat vruchtbeginsel en stuifmeelklompje gescheiden houdt, on
drukt dan met de vingers de bloom on haar inhoud zacht samen. Is zoo de bevruchting gelukt,
dan pleegt de bloom weldra to verwelken, en ontwikkelt zich allengs uit haar de vanielje-vrucht.
In nagenoeg een maand is doze ontwikkeld, doch
eerst maanden daarna oogstbaar.
Teysmann heeft zijne proeven destijds dienstbaar gemaakt aan eene vrij uitgebreide cultuur
van Java-vanielje, door hem on ook door anderen

in het Buitenzorgsche en Bataviasche aanvankelijk met schitterend financieel succes gedreven.
Het hoogtepunt dozer eerste Java-vanielje cultuur was in 1874, met een oogst van 2455 kg.,
waarde / 179.449. Kort daarna is zij echter gaan
kwijnen en is nooit meer van groot belang geworden, daar er in de laatste jaren niet meer dan 2 tot
3 duizend kilo vanielje uit Ned.-Indie werden
uitgevoerd.
VARANIDAE. Familie van groote, in onzen
Oost meestal min of meer amphibische Hagedissen met langen, diep ingesneden tong, welke
evenals bij slangen in een basale scheede kan
worden teruggetrokken.
Tot doze familie behoort slechts een geslacht,
Varanus (in oudere werken ook wel Monitor genoemd), waarvan de algemeen Maleische naam
bijawak (zie aldaar) en de algemeen Europeesche
naam „waraan" luidt, maar welks leden door
Europeanen dikwijls ten onrechte leguaan genoemd worden.
Door de sorns reusachtige grootte on door den
algemeenen lichaamsvorm herinneren de waranen
eenigszins aan krokodillen, waarmede zij echter
in het geheel niet verwant zijn. Waranen
leven zoowel op den grond en op boomen als in
het water, en zijn even behendig in het loopen
en klimmen als in het zwemmen, ofschoon hunne
teenen, die aan voor- en achterpooten ten getale
van vijf aanwezig zijn, niet door zwemvliezen zijn
verbonden. Het voornaamste vocdsel der V araniden bestaat uit levende dieren, vooral vogels,
maar ook kruipende dieren on kieine zoogdieren;
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op eieren zijn zij zeer belust, zoodat zij groote
vijanden zijn van het kippenhok, waarin zij brutaal durven doordringen. Voor den mensch nemen zij altijd de vlucht, liefst naar het water,
maar worden zij in'het nauw gedreven, dan verdedigen zij zich met hun scherpe, vrij groote,
kegelvormige tanden en vooral met slagen van
hun sterken staart. De beschubde huid dezer
dieren is een belangrijk handelsartikel geworden,
zoodat de prijs hoog genoeg gestegen is, om de
jacht op bijawaks tot een winstgevend bedrijf te
maken, maar waardoor volgens sommigen het
gevaar zou ontstaan, dat deze fraaie, groote,
ongevaarlijke hagedissen geheel uitgeroeid zullen
worden.
In onzen Archipel komen 14 soorten voor.
VARANUS. Zie onder VARANIDAE.
VARENS. In den Maleischen Archipel en in
het algemeen in de tropische gewesten trekken
na de Palmen geene gewassen zoozeer de aandacht als de varens.
Zij maken daar door hun groot aantal soorten,
maar vooral door hunne algemeene verspreiding
en het soms overgroote aantal individuen waarin
zij optreden, een belangrijk deel uit van de vegetatie en men vindt ze in een verscheidenheid van
vormen, waarvan men in Europa zich geen denkbeeld kan maken.
Aileen in de omstreken van Buitenzorg — met
inbegrip dan van de hellingen van den Salak en
den Gede — telt men weer dan 400 soorten;
maar het geheele aantal vormen in Ned.-Indio
is veel grooter.
Alhoewel in de lagere bergstreken lang niet
zeldzaam, behooren toch verreweg de meeste tot
de dichte, oorspronkelijke, altijd vochtige wouden,
die de hellingen der vulkanen bekleeden.
VARKENS. Zie ZWIJNEN.
VARKENSHOEK (Tandjoeng Toewa). Kaap
van het Oostelijkste der drie schiereilanden,
waarmee Zuid Sumatra in Straat Soenda vooruitsteekt. De kaap is het einde van een uitlooper
Iran den 1281 M. hoogen Radjabasa, welke rug,
bier afbrekende, echter samenhangt met de
vulkanische eilanden van Straat Soenda.
VASTENMAAND. Een belangrijke godsdienstplicht voor den Moslim is het vasten gedurende
de 9e maand van het Mohammedaansche jaa•,
de maand Ramadhan (op Java verbasterd tot
Ramelan). Doze vastentijd wordt ook poewasa of
sijam genoemd; beide namen beteekenen: vasten; poewasa is aan de Indiers, sijam aan de Arabische wetboeken ontleend. Het vasten bestaat
daarin, dat men zich iederen dag dezer maand
van den vroegsten morgenstond — van het oogenblik namelijk, waarop naar Koranische zegswijze
„een witte draad van een zwarten kan onderscheiden worden" (vgl. Koran II, 183) — tot zonsondergang volkomen onthoudt van spijs en
drank en van alle zingenot.
Aan deze strenge onthouding heeft men zich
slechts des daags, niet 's nachts to onderwerpen;
het geldt zelfs als verdienstelijk, de vasten zoo
spoedig mogelijk na zonsondergang to verbreken.
Begin en einde der vastenmaand worden, op
de gewone wijze, door waarneming van de maan
vastgesteld en daarna, wegens de belangrijkhoid
dezer maand, op min of moor plechtige, bijzondere wijze, naar plaatselijk gebruik, aan den
volke bekend gemaakt.
Tot vasten verplicht is ieder Moslim, die den

volwassen leeftijd heeft bereikt en volgens de wet
geen bijzondere aanspraak op vrijstelling van
dozen godsdienstplicht kan doen gelden. Vrijgesteld zijn o.a. zij, die wegens ouderdom, zwakte,
ziekte, zwaren arbeid, ritueele onreinheid of andere oorzaken niet tot vasten in staat zijn, daaronder ook zwangere, zoogende en menstrueerende vrouwen. Zij alien moeten, evenals degenen,
die zonder wettige verontschuldiging het vastengebod overtreden, de verzuimde vastendagen
zoo spoedig mogelijk inhalen. Is dit niet mogelijk,
dan hebben zij, als zoengeld, zekere hoeveelheid
levensmiddelen aan de armen te verstrekken.
Het vastengebod wordt in den Indischen Archipel in het algemeen, evenals in andere Mohammedaansche landen, in acht genomen, naarmate de omstandigheden het toelaten.
Algemeen wordt de vastenmaand ook in Ned.Indio als „de maand van den godsdienst" beschouwd, welke — mits doorgebracht met zoo getrouw mogelijke naleving der wettelijke geboden
— tot verzoening kan strekken van de vele tekortkomingen, waaraan men zich gedurende de
overige maanden des jaars heeft schuldig gemaakt. Deze opvatting heeft ook ten gevolge,
dat aan de in het bijzonder tot deze „maand der
verzoening" behoorende plechtigheden vrij algemeen wordt deelgenomen, zelfs al zijn deze volgens de wet niet als verplicht voorgeschreven.
Zoo plegen velen zich 's avonds in de vastenmaand na do isa (d.i. de avond-sembahjang) in
het bedehuis to vereenigen tot bijwoning eener
wettelijk voor den vastentijd aanbevolen godsdienstoefening, welke in het Arabisch saldt attawdrih (in het Mal. en Jay. verbasterd tot
taraweh of traweh) hoot, dwz. de sembahjang
„met rustpoozen".
Voorts brengt het gebruik op vele plaatsen in
Ned.-India mode, dat na afloop van den trawehdienst gedeelten van den Koran voorgedragen
worden.
Als bijzonder heilig gelden ten slotte de oneven nachten van het laatste derde gedeelte der
vastenmaand (de nachten voor den 21en, 23en,
25en, 27en on 29en Ramelan). Een dozer nachten
toch — het staat voor den Moslim niet vast,
welke— moot de heilige nacht van den kadar
(d.i. het goddelijk raadsbesluit) zijn geweest,
waarin Allah den Koran uit den hemel deed
nederdalen. De Javanen herdenken vooral den
21en (malem salikoer) als den kadar-nacht, elders
(bijv. in Atjeh en op Celebes) viert men in
het bijzonder den 27en Ramelan als zoodanig.
VATICA. Plantengeslacht der Dipterocarpaceeen, dus verwant met Shorea en Hopea en
evenals deze beide een van de stamplanten van
den damar. Bekende soorten zijn V. Rassak Bl.
(Resak, MAL.) van Borneo en V. moluccana
Burck van de Molukken. Vooral van de eerste
soort komt de hars, door de Dajaks verzameld,
in den handel voor. De hars komt uit spleten
en scheuren te voorschijn en vormt dan aan de
stammen groote stukken tot 15 K.G. zwaar.
VECHTHANEN. Zie DIERENGEVEOHTEN
pag. 129.
VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. Het veeartsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenijkundige politic zijn geregeld bij de ordonnantie
van 13 Augustus 1912, no. 432/435, waaraan
eene toelichting is toegevoegd.
Het veeartsenijkundig Staatstoezicht wordt
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uitgeoefend door het personeel van den Burgerlijken veeartsenijkundigen dienst onder leiding van den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel.
De militaire veeartsenijkundige dienst is . een
onderdeel van den militair Geneeskundigen
Dienst en wordt waargenomen door het korps
militaire paardenartsen. Dit korps is bij Kon.
Best. van 28 Januari 1914 no. 58 vastgesteld op:
1 Dirigeerend Paardenarts, 2e of lste kiasse met
rang van Majoor of Luitenant-Kolonel en titel
van Inspecteur-Paardenarts, voorts 9 subalterne
officieren, waarvan. minstens 2 met den rang van
Paardenarts lste kiasse (kapitein) en de overigen
Bien van Paardenarts der 2e kiasse (lste Luit).
VEENMOL. (andjing tanah, MAL.) Insect,
behoorende tot de afdeeling der krekels (Grijllidae) en gekenmerkt door den vorm der voorpooten, die tot sterk verbreede graafpooten
geworden zijn, welke een oppervlakkige gelijkenis vertoonen met de voorpooten van den mot.
De voorvleugels zijn betrekkelijk kort, veel kleiner dan de gewoonlijk goed ontwikkelde, waaiervormig plooibare achtervleugels. De veenmol
leeft grootendeels in zelf gegraven gangen in den
grond; ook de eieren worden in aantal bij een in
een holte in den grond of genet. Het voedsel is
voornamelijk van dierlijken aard (regenwormen,
slakken, insecten, larven); schadelijk worden
zij desniettemin vooral door het vernietigen der
plantenwortels bij het graven der gangen.
VEETEELT. Voor de welvaart van de bevolking in Ned. Indie heeft in de eerste plaats beteekenis het hoornvee, daarna de paarden, het klein
vee on het pluimvee.
I. HOORNVEE Java en M a d o e r a Hiervan tijn belangrijk de buffels en de runderen,
omdat zij de basis vormen van den Javaanschen
landb ouw.
Buffels (MAL. karbau., JAV. kerbo). De buffelstapel is op Java erg in vernal. Het beste is nog de
toestand in de residenties Bantam, Batavia en de
Preanger-Regentschappen, , ioch in de res. Cheribon. Pekalongan, Banjoemas en vooral in Semarang is de achteruitgang aanzienlijk. Deze bedroeg van 1905 op 1915 ongeveer 20 %.
Runderen (MAL. lomboe, JAV. sapi). In vroegerren tijd moet de Javaansche veestapel een veel
gunstiger indruk hebben gemaakt, doch door de
geringe fokkennis der Inlanders en door hun conservatisme is de veestapel geleidelijk kwalitatief
en kwantitatief achteruit gegaan. De Inlander
laat de zorg voor het vee, als er geen controle op
wordt uitgeoefend, aan de natuur over, jong en
oud, goed en slecht, loopen met elkaar op de grasvlakten los.
De runderen van den Indischen Archipel behooren tot eenzelfde ras, het inheemsche rund,
waarvan vijf verschillende typen zijn te onderscheiden; n.l. :
1. Het wilde rund (Banteng)
2. Het Javaansche rund.
3. Het Balineesche rund.
4. Het Madoereesche rund.
5. Het Sumatraansche rund.
1. Het inheemsche rund (Banteng, Bos Sundaicus). Dit wordt nog gevonden in Bantam,
Zuid-Preanger, Zuid-Besoeki en in de res. Bali.
De verwilderde runderen komen nog voor in het
Tjidamar'sche (afd. Tjiandjoer), Borneo, Ternate
en de eilanden Mojo, Lombok en Bali. De banteng

587

leeft in kudden van 5 as 6 koeien met eon stier in
het diepst der wildernissen.
2. Het Javaansche rand. Dit veeslag zou ontstaan zijn uit de kruising van den zebu, door de
Hindoe's op Java ingevoerd, en den banteng.
Over het algemeen laat het exterieur van`dit ras
veel te,wenschen over en verkeert in een toestand
van toenemende degeneratie. De stieren meten
niet hooger dan 1.25-1.35 M. en de koeien sleohts
van 1.18-1.21 M. Het is een zuiver vleesch- en
arbeidsdier, dat niet meer dan ± 3 L. melk daags
geeft.
3. Het Balineesche rund. Door reinteelt is dit
ras nog raszuiver en komt veel overeen met den
banteng. Als arbeids - en vleeschdier heeft het
hooge waarde. De stieren zijn meestal zwartbruin en meten 1.3 - 1.4 M. Na de castratie worden zij veelal roodbruin. De koeien zijn roodbruin
en hebben een taille van 1.2 M. Evenals de banOng zijn de billen en onderbeenen wit gekleurd.
4. Het Madoereesche rund. Dit is ook een product der reinteelt en vertegenwoordigt een der
beste veerassen van Indie. Men treft er allerlei robes onder aan, waarvan de zwarte kleur niet erg
gewild is. De stieren, welke voor de nationale
feesten, de stierwedrennen (Korapan) en de stierengevechten (Toktok, Tokan) worden bestemd,
zijn gefokt uit superieure stieren en geselecteerde
koeien en worden bijzonder goed verzorgd.
Het vee wordt door den Madoerees zeer goed
verzorgd, meestal op stal, omdat er geen gelegenheid tot grazen bestaat. Door den enormen uitvoer voor slachtvee gaat de veestapel geleidelik
achteruit,
5. Het Sumatraansche rund. Dit is vermoedelijk een kruisingsproduct van het oorspronkelijke
rund met den Siameeschen zebu. Het is forsch
gebouwd, het voorstel meer ontwikkeld dan het
achterstel, terwijl dit ras een sterk ontwikkelde
vetbult en kossem bezit. In de Alas- en Tobalanden laat de kwaliteit nogal te wenschen over.
Voor fokdoeleinden en ook voor het melkbedrijf zijn in Ned.-Indie ingevoerd: Bengaalsch
vee (Ongole, Mysore, Hissar en Gujarat-type);
Australisch vee (Herefords, S horthorns en Australische Jersey's) en Nederlandsch vee, waaronder
ook stamboekvee.
Zie de groote
Maatregelen tot veeverbetering.
Encyclopaedie van Ned. Indio.
Buitenbezittingen. Buffets. Rebuff elteelt verkeert over 't algemeen in de Buitenbezittingen, waar de levensverhoudingen zooveel beter zijn, in een gunstiger toestand dan op
Java, zoodat in vele streken uitstekend en krachtig gebouwde dieren worden aangetroffen.
Runderen. Sumatra. In de residenties Palembang en de Lampongsche districten treedt de
buffelteelt meer op den voorgrond. Een proef met
het fokken van Madoereesch vee in het Palembangsche mislukte. Een beter resultaat had het
invoeren in 1904 van fokvee te Wai-Lima en te
Gedong-Tataan in de Lampongs, speciaal van
Bengaalsch en Bengaalsch-Javaansch vee.
In de residentie Palembang heeft de veeteelt
eenige beteekenis in de afd. Rawas en Moesi-Ilir,
terwijl aan de bevolking van Moeara-Bong 27
superieure Javaansche stieren werden verstrekt
om den veestapel te verbeteren. In de kuststreken
van het gouvernement Oostkust van Sumatra
werden in 1908 Beng,aalsche en Siameesche stieren ingevoerd, die alle goed voldeden. Minder
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way dit het geval in de res. Benkoelen, omdat de
bevolking voor trekdier de voorkeur bleef geven
aan de zuivere afstammelingen van het inheemsche ras. De beste veestapel van Sumatra wordt
gevonden op de hoogvlakte van Koerintji en in
enkele streken van Noord-Sumatra, als Tapanoeli
en Atjeh. In de Batak- en Tobalanden laat de veestapel te wenschen over.
Borneo. In de Wester-afdeeling, waar geen
landbouwbedrijf is, wordt ook weinig veeteelt gedreven, daarentegen wel in de Zuider- en Oosterafdeeling. Vooral in Amoentai en Tanah-Laoet is
de veeteelt van eenige beteekenis, doch men laat
de dieren verwilderen en vangt ze nu en dan op
voor de slacht en den handel.
Celebes. De Minahasa en Gorontalo vormen
de voornaamste veecentra; vooral in het landschap Tomohon legt de bevolking zich zeer op
veeteelt toe en wordt daarin door de Regeering
gesteund.
Op het eiland Halmahera werd in het Noordelijk gedeelte veeteelt gedreven door de zendelingen en in het Zuidelijk gedeelte door de GuineaHandels-Maatschappij. Een veefokkerij is ook op
het eiland Banda opgericht.
Residentie Timor en 0. Op het eiland Timor
werd door particulieren Australisch, JavaanschBengaalsch, Madoereesch en Balineesch fokvee
ingevoerd, dat zich goed ontwikkelde, vooral te
Oi Bitenoki (W. Timor) en Amarasi (Z.-Timor) en
in Bedjeli. Behalve voor de slacht werden de gefokte runderen ook gebruikt voor draagdiensten.
De katholieke missie te Toebaki (Timor) fokt met
Australisch vee, eveneens die te Larantoeka (eil.
Flores). Zij bereikte daarmede werkelijk goede
resultaten tot groot nut der bevolking. Op het
eiland Roti wordt door den Radja een veefokkerij
gedreven, terwijl op het eiland Soemba door het
Gouvernement een volbloed-veefokkerij is opgericht van Bengaalsch- (Ongole-), Australisch(Hereford-) en Madoereesch vee om de bevolking
op Java van volbloed-fokstieren te voorzien.
II. PAARDENTEELT. Zie PAARDEN.
III. KLEIN VEE. Onder deze rubriek vallen geiten, schapen en varkens.
STATISTIEK. De vee- en paardenstapel gaat gesta.
dig numeriek vooruit. Was in 1895 bij de veetelling gebleken, dat de paardenstapel met 9 % verminderd was, de veetelling in 1905 bracht aan het
licht dat die achteruitgang weer was ingehaald.
Na 1905 hebben van Gouvernementswege geen
veetellingen meer plaats gevonden. Iedere Gouv.
veearts is thans verplicht bij zijn jaarwerk een
sterktestaat van den paarden- en veestapel in zijn
ressort to voegen.
VELDHUUR. Naam, die somtijds gebezigd
wordt om het verhuren van bouwvelden door Inlanders onderling to onderscheiden van „grondhuur" eenerzijds en „landhuur" anderzijds, welke
beide laatste bestaan in een transactie tusschen
een Inlander en een Europeesche onderneming
of Europeaan. Veldhuur in dozen zin is zeldzaam; deelbouw is veel gebruikelijker. Veldhuur
(ngedol tahoenan, enz.) is geheel versehillend
van onze grondpachting, en begint met het storten van de voile huursom ; het woord „huren"
(sewa, njewa) wordt in tal van streken nooit
toegepast op grond. Zie Pandecten van het
adatrecht IV.B., en Mr. Holleman in Ind. Tschr.
v. h. Recht 112, 1919.
VENKEL. Zie ADAS.

VERBLIJF. Zie het artikel in de groote
Encyclopaedia van Ned. India.
VERBRAAK (HENRICUS CHRISTIANUS).
Geb. 24 Maart 1835 te Rotterdam. Aanvankelijk
voor den handel bestemd, ging hij eerst op 27jarigen leeflijd tot den geestelijken stand over
en ontving de priesterwijding to Maastricht in
1869, Bij Kon. besluit van 13 Aug. 1872 werd
hij benoemd tot R. K. geestelijke in Ned.-India
en vertrok spoedig daarheen. Hij bleef slechtskorten tijd te Padang en kwam 29 Juni 1874 to
Atjeh waar hij ruim 30 jaar bijna onafgebroken
verblijf hield en, van giften en eigen spaarpenningen, een eenvoudig R. K. bedehuis bouwde.
Gedurende dat verblijf wist Pastoor Verbraak
zich zeer bemind to maken bij de militairen van
alle gezindten op Atjeh, order en met wie hij
steeds verkeerde, en die in hem niet uitsluitend
den priester maar in de eerste plaats den mensch
zagen, die zonder onderscheid des geloofs steeds
bereid was to helpen en to troesten.
In 1908 werden zijne verdiensten op Atjeh gehuldigd door de oprichting van een borstbeeld
voor den „priesterheld", wiens misionarisleven
als 't ware vergroeid was met den Atjeh-krijg.
Men noemde hem den „eersten flankeur van het
0. I. leger", een eeretitel dien hij alleen met
Gunther von Billtzingslowen gemeen had.
Hij overload 2 Juni 1918 to Magelang, waar
zijne talrijke vereerders een gedenkteeken op
zijn graf oprichtten.
VERDEDIGINGSSTELSEL VAN INDIE. Zie
het artikel in de groote Encyclopaedia van Ned.Indie.

VERDEELING DER BEWONERS VAN NED.INDIE. De Indische wetgeving onderscheidt de
bewoners van India (en alle overigen, die met de
Indische wetgeving in aanraking komen) met het
oog op hetzij hun nationaliteit (Nederlandsche
onderdanen tegenover vreemdelingen), hetzij
hun domicilie (ingezetenen tegenover niet-ingezetenen.), hetzij hun landaard (Inlanders, Europeanen, vreemde Oosterlingen). Voor zelfbesturondo landschappen komt daarbij voorts een verdeeling in zelfbestuursonderhoorigen on landsonderhoorigen.
I. Voor de verdoeling in Nederlandsche onderdanen (van wie de Nederlanders een groep uitmaken) on vreemdelingen, zie ONDERDANEN.
Evenals voor westersche landen uit zich moor
on meer ook voor India het streven om wel is
waar staatkundige rechten on plichten zooveel
mogelijk aan de onderdanen van den eigen staat
voor to behouden, doch overigens de vreemdelingen niet wegens hun vreemdelingschap bij de
onderdanen to doen achterstaan. Ongegrond
schijnt de mooning, alsof Nederlandsche onderdanen, niet-Nederlanders, geen laden der Nederlandsche rechtsgemeenschap zouden zijn.
II.
Het ingezeten- chapvan India is eerst
na 1910 uit zijn lijdensgeschiedenis kunnen worden verlost. Voordat de wet van 1910 den omyang van het zooeven besproken onderdaanschap afdoende kwam regelen, was het een gangbare opvatting, d at voor Indio het ingezetenschap de rol diende to vervullen, die in moderne
landen aan het onderdaanschap toe -valt, welke
opvatting in den weg stond aan een logisehe regeling van het ingezetenschap zelf. Daarbij kwam
de bij uitstek ongelukkige redactie van art. 106
(oud) Reg. regl., weiks woordenkeus verzuimd
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had tusschen het gedomicilieerd zijn in Ihdie en
het Indisch ingezetenschap een band te leggen.
Zie over beide punten Mr. Marcella, Alg. bep.
van wetg., 1913, bl. 133-140. Toen de eerste
moeilijkheid ten gevolge der wet van 1910 verdwenen was, is ook de tweede in orde gebracht,
en wel door de redactie, welke art. 105 Reg. regl.
erlangde bij de wet in Ind. Stb. 1918 n°. 639;
Ind. Stb. 1915 n°. 299 is zelfs zoo ver (te ver ?)
gegaan van de domiciliaire wet in het Indische
internationaal privaatrecht (Marcella, bl. 164,
174) door de nationale to vervangen. Daar ingezetenschap geen verhouding tot een staat onderstelt, maar evengoed ter zake van een provincie,
gemeente of ander staatsdeel kan voorkomen, is
het juist om van een Indisch ingezetenschap te
spreken.
III. Gewichtig is de derde der genoemde onderscheidingen, die met het oog op den landaard. De werkelijkheid heeft vanouds er toe
genoopt, ook in Indie een bestaand verschil in
levensvormen, zeden, rechtsbehoeften, staatkundige ontwikkeling enz. te erkennen tusschen de
landzaten (Indonesiers, Inlanders), de Europeanen plus andere westersche of als westersch beschouwde vreemdelingen, en de Chineezen plus
verdere oostersche of als oostersch beschouwde
vreemdelingen. Zou op zich zelf deze erkenning
van een niet te loochenen feit geen aanstoot
hebben hoeven te geven, van de Compagniesdagen
ging zij gepaard aan de opvatting, alsof Euro •
peanen het bevoorrechte ras, Indonesiers en
vreemde Oosterlingen de lagerstaande rassen
zouden zijn, en alsof dus ten wetgeving, die
opzettelijk scheidsmuren tusschen de bevolkingsgroepen optrekt ook waar deze door de
werkelijkheid niet gevorderd worden (ten bate van
het „prestige" der Europeanen), noodzakelijk
of aithans redelijk ware. Over de slechte en onduidelijke redactie van het thans vervallen art.
109 Reg. regl. 1854, zie men de handboeken van
Margadant, De Louter, Kleintjes, alsmede Marcella, bl. 131-133. Belangrijk was de wijziging
van 1899 in art. 109 Reg. Regl. (oud) die,
wegens de opneming van Japan in de rij der
westersche mogendheden, de Japanners uit
de groep der vreemde Oosterlingen in die der
met Europeanen gelijkgestelden overbracht; belangrijk ook wegens de bij die gelegenheid mislukte poging om eon nieuwen rechtstoestand
voor de Christeninlanders to verkrijgen.
De regeering van 1901 nam het initiatief tot
een bestrijding van het „dualisme" in de wetgeving, en tot het effenen van het pad voor assimilatie der rassen (zie ook UNIFICATIE).
Als middel daartoe ward onder meer een herziening voorgesteld van het interpretatieve
art. 109 Reg. regl. Aangezien dit voorstel niet gepaard ging, en tot heden (April 1921) niet gepaard is geworden, aan een wijziging van zoodanige artikelen dier wet, waarin achterstelling
van niet-Europeanen bij Europeanen zich waarlijk uitspreekt, kon het doel der dualismebestrijding op deze wijze niet worden genaderd. Het
nieuwe art. 109, vastgesteld bij een wet van 1906
(Ind. Stb. 1907 n°. 205), gewijzigd bij een wet
van 1919 (Ind. Stb. n°. 622) en in working sinds
1 Jan. 1920, heeft dan ook alleen beteekenis als
een proeve van scherper en beter omschrijving
van wie onder Indonesiers, Europeanen en
vreemde Oosterlingen zijn te verstaan. Het brengt
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de vier categorieen van vroeger tot drie terug (in
aansluiting op de werkelijkheid); behoudt den
naam „inlanders"; schuift de Europeanen nog
steeds voorop; en geeft naar velar oordeel tot
niet minder dubia aanleiding dan het oude art.
109 bl. 97. De voorschriften, die het bevat over
regeling van den rechtstoestand der Christeninlanders en der Christelijke vreemde Oosterlingen,
zijn nog niet u_ itgevoerd; ook dat over rechterlijke beslissing ter zake van de bevolkingsgroep,
waartoe iemand behoort, is onuitgevoerd.
Bij de onderverdeelingen van de drie bevolkingsgroepen verdient de aandacht, naast de
ondergroep der Christen-Inlanders, die der zgn.
Inlandsche burgers tegenover negorijlieden, een
onderscheiding, welke in de Grobte Oost nog
leeft on van beteekenis is.
IV. Voor de in de laatste plaats genoemde onderscheiding tusschen zelf bestuursonderhoorigen en gouvernements- of landsonderhoorigen,
zie Marcella bl. 140-142, en art. 14 der Zelfbestuursregelen in Ind. Stb. 1919 n°. 822.
VERDRAGEN. Zie het artikel in de groote
Encyclopaedia van Ned. Indic.
VEREENIGINGEN. Zie het artikel in de
groote Encyclopaedie van Ned. Indic.
VERGIFTEN. Wij danken de bekendheid met
vele vergiften in Indio aan tal van mededeelingen,
die in verschillende publicatien verspreid voorkomen. Daaronder moeten genoemd worden, als
werken, die een groot aantal vergiften bij elkaar
gevoegd bevatten: „Indische Vergiftrapporten",
bewerkt door Dr. M. Greshoff, 2e uitgave, 1902,
on „Beschrijving der giftige en bedwelmende
planten bij de vischvangst in gebruik" door denzelfden schrijver (Mededeel. uit 's Lands Plantentuin X en XXIX).
De vergiften uit het mineralenrijk heeten in
het Maleisch gewoonlijk ratjoen, die uit het plan.tenrijk oepas, ipoeh of toeba, die uit het dierenrijk bisa.
Onder de dieren zijn een groot aantal vergiftige. Daarbij moat onderscheid worden gemaakt
tusschen die, welke vergiftige beten of verwondingen kunnen teweegbrengen (zie BRILSLANG,
SLANGEN, DUIZENDPOOTEN on SPINNEN)
en die, welke als vergift werken, wanneer zij
worden gegeten.
Van de dieren, die voor den mensch vergiftig
zijn, wanneer hij hun vleesch eat, komen het
eerst eenige vischsoorten in aanmerking. Daaronder bekleeden de Tetrodon-soorten, die in het
algemeen als ikan boental of ikan boentak (mAL.)
bekend staan, eene voorname plaats. Het schijnt,
dat het vergift bij die dieren voornamelijk in de
kuit voorkomt, terwijl men bijzonder bang is
voor de gal. Het verdient nog aanteekening, dat
het blood van enkele visschen, o.a. van den bekenden ikan kemboeng (II, 299) en van ikan
tjakalan (MAL.) als vergiftig wordt beschouwd.
Andere vergiftige visschen zijn ikan merah batoe (Chaetodon) en ikan tambang (MAL.) (Spratella
kowala), die ook simallo of singkaret (NIAscH)
hoot.
De vergiftiging door garnalen heeft gewoonlijk
plaats als de koppen der dieren zijn gegeten,
maar ook als zij in beginnende ontbinding verkeeren, wat met voedingsmiddelen van dierlijken
oorsprong bij de hooge temperatuur al spoedig
plaats vindt. Bij de nesters is het voorzichtig
den zoogenaamden baard to verwijderen.
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Van de sprinkhanen worden als vergiftig genoemd: de Javaansche walang peloes (Poecilocera punctata) ; walang anggas (Acanthoderus
bifoliatus en Bacteria nematodes); walang kendal
en walang oepas.
De jonge rupsen van Euproctis (Mu lleri?)
staan als vergiftig bekend, evenals verschillende
Limulus-soorten. Dat zijn krabben, waaronder
vermelding verdienen ikan tjermin( ?) (MAL.) en
ikan belangkas (mAL.), mimi nanggal (JA.v.)
en katam badoeri
(Lophozymus epheliticus)
(MINANGK. MAL. ?)

(11licippe cristata).

De behandeling moet zooveel mogelijk door
een geneesheer geschieden. Wanneer vergift door
den mond is ingenomen, moet men trachten het
door opwekken van braken uit de maag te verwijderen, door bijv. een vinger of een penneveer in de keel te steken of door den zieke wat
water vermengd met mosterd (een of twee theelepels op een kopje water) te laten drinken. Zijn
er zuren als oorzaak in het spel, dan geve men
kalkwater, zeepwater, magnesia of een verdunde
oplossing van soda in mime hoeveelheid; later
slijmerige dranken en melk. Bij vergiftiging door
alkalien (potasch, soda, kalk) moet daarentegen
citroensap met suikerwater of azijnwater gegeven
worden en geen braakmiddelen.
Bij arsenikvergiftiging komt wel braakopwekking te pas, evenals laxeermiddelen.
Is er een verdoovend vergift toegediend,
dan is braken aangewezen, met het aanleggen
van koude kompressen, de toediening van
koffie en, zoo het kan, beletten om in te slapen.
Wanneer de zekerheid bestaat, dat iemand door
een giftslang is gebeten, wende men geen inlandsche geneesmiddelen aan, zooals rhinoceroshoorn,
tjoela badak (MAL.), die volkomen werkeloos zijn.
Zoo spoedig mogelijk make men door de wond
een vrij diepe kruissnede en laat die eenige minuten bloeden. Daarna bindt men het getroff en
lid boven de wond af door een niet al te vast aangehaalden doek. Men kan de wond uitzuigen, als
men volstrekt zeker is, dat in den mond geen
ontvellingen of wondjes of slechte tanden voorkomen, het beste is, dat de gebetene zelf de
wond uitzuigt en daarna den mond goad uitspoelt met een stark afkooksel (niet aftreksel) van
theebladeren of met 2 % carbolwater. Rondom de
wond, die met een 2 % oplossing van chloorkalk wordt uitgewasschen, kunnen eenige onderhuidsche inspuitingen, ieder van 1 cM. 3 van die
oplossing, gemaakt worden. Calmette heeft
een serum antivenimeux bereid, maar het schijnt,
dat dan voor elke slangensoort een serum zou
moeten bereid worden door het vergift van die
bepaalde soort.
Bij dollehondsbeet binde men het lid zoo spoedig mogelijk boven de wond af en wassche die
nit met een.e sublimaat-oplossing van 1 op 1000.
Daarna wordt de wond snel uitgebrand met een
gloeiend ijzer, rookend salpeterzuur of chloorzink.
Men krijgt dan wel een groote wond, maar er is
kans, dat het vergift vernietigd is. Toch blijft
het zenden naar een Instituut Pasteur noodig.
Steken van schorpioenen, van insecten of beten van duizendpooten enz. worden even met ammonia liquida aangestipt.
Dit alles heeft alleen betrekking op de eerste
to verleenen hulp, want de eigenlijke en verdere
behandeling moet steeds door een geneesheer geschieden.

VERKOOPINGEN (OPENBARE), VERHURINGEN, VENDUTIES, VENDUKANTOREN.
Zie het art. in de groote Encyclopaedia van Ned.
India.

VERMEULEN KRIEGER (FERDINAND) was
een der grootste figuren uit de Indische krijgsgeschiedenis. Geb. in 1782 on vroeg wees geworden,
trad hij reeds op 14 jarigen leeftijd in militairen
dienst, nam als korporaal in 1806 deel aan de
krijgsoperaties in Duitschland en in 1812 aan
Napoleons veldtocht naar Rusland. Tot officier
bevorderd geraakte hij in Russische krijgsgevangenschap, en keerde na den val van Napoleon
in 1814 naar Nederland terug, waar hij als le
luitenant bij het 0. I. leger ward geplaatst. Hij
maakte nog den veldtocht in Belgie (slag bij
Waterloo) mee en vertrok in 1815 naar Java.
Twee jaren later tot kapitein bevorderd, onderscheidde hij zich door groote onverschrokkenheid
en overleg bij de expeditie naar Saparoea; daarna
door het onderdrukken van opstanden in Cheribon en ,Bantam. In 1819 behaalde hij den majoorsrang. Als militair kommandant van Malaka bedwong hij een opstand to Riouw, keerde
in 1822 naar Nederland terug, waar hij in het
huwelijk trad on een krijgskundig werk schreef,
getiteld Oostindische Oorlogen. Na den dood
zijner echtgenoote in 1826 trad hij met den rang
van overste wader in Indischen dienst on vormde
het vermaarde korps, naar hem de „lagers van
Krieger" genoemd. Op Sumatra behaalde hij
daarmee gedenkwaardige overwinningen op een
stoutmoedigen en fanatieken vijand, de secte der
Padri's, wier voornaamste bolwerk, het sterke
Bondjol, echter eerst in 1837 ten val word gebracht. Wegens lichaamsgebreken, gevolg van
zijne wonden, on wegens persoonlijke grieven
vroeg hij in 1834 zijn pensioen en keerde naar
Nederland terug. Hij stierf op 27 Sept. 1865 to
Etten. Biogr.: W. A. v. Rees, Vermeulen Krieger.
VERPONDING. Zie BELASTINGEN.
VERSLAG (KOLONIAAL). Het Koloniaal
Verslag dankt zijn ontstaan aan de grondwet van
1848, welke voorschreef, dat de Koning jaarlijks
aan de Staten-Generaal een omstandig verslag
doet geven van het beheer der kolonien en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen,
welke bepaling sedert onveranderd is gehandhaafd (art. 60 der grondwet van 1848; art. 62
van die van 1887).
Het feit dat het Koloniaal Verslag, meer
bepaald dat over Nederlandsch-India, wel een
schat van gegevens bevat, doch, ook in onderling
verband beschouwd, geen duidelijk beeld geeft
van wat er in de kolonien geschiedt, noch een
algemeenen indruk wekt van het gevoereL beleid,
heeft aanleiding gegeven om aan het verslag
van 1917, bij wijze van proef, een overzicht toe
to voegen, houdende mededeelingen en beschouwingen omtrent verschillende belangrijke onderwerpen, in de hoop daardoor in wijden kring, in
Nederland zoowel als in India, het inzicht te
verhelderen in d n algemeenen gang van zaken
en een indruk to geven van het gevoerde beleid;
ook in den vervolge zullen de koloniale verslagen,
zooveel doenlijk, van dergelijke mededeelingen
vergezeld gaan.
VERSPYCK (GUSTAVE MARIE). Geboren to
Gent (Belgie), 19 Februari 1822. In 1838 in dienst
getreden als cadet der infanterie bij de K. M. A.
In 1842 benoemd tot 2e luitenant bij het leger
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in Nederland, in 1846 overgegaan bij d at in 0.-I.
Hij diende daar in de rangen van luitenant,
luitenant adjudant en kapitein van 1846 tot
-

1856. Van 1854-1856 nam hij deel aan de krijgsverrichtingen ter Westerafd. van Borneo, van.
Januari 1855 —Juli 1856 was hij waarn. assistentresident van Montrado. Tot majoor bevorderd,
werd hij commandant der troepen to velde, tevens waarn. resident in de Z.- en 0.afd. van
Borneo; in 1865 werd hij bevorderd tot kolonel
en tot chef van den generalen staf.
Tij dens zijn verlof in Nederland (1868-70)
werd kolonel Verspyck benoemd tot adjudant des
Konings in buiteng. dienst en bevorderd tot generaal-maj oor. In dezen rang in Indic teruggekeerd,
werd hij tdnslotte bestemd om als 2de bevelhebber bij de 2de Atjeh-expeditie, naast generaal
Van Swieten, op te treden. In 1874 werd hij,
op verzoek, gepensionneerd, onder dankbetuiging voor de vele bewezen belangrijke diensten
en onder toekenning van den titul. rang van
luitenant-generaal.
Als schrijver nam generaal Verspyck deel aan
de Atjeh-polemiek, men zie de brochures : „Loudon en Atsjin" (1875) en „Generaal van Swieten
en de waarheid" (1879). E overleed den 7 Mei
1909 te 's-Gravenhage.
VERSTERKINGEN. Zie het artikel in de
groote Encyclopaedic van Ned. Indic.
VETBUIKRIVIER. Zie HELLWIGRIVIER.
VETH (DANIEL DAVID). Geboren 17 Febr.
1850 te Amsterdam; tweede zoon van Pieter Johannes en Clara Biichler. Veth had een belangrijk aandeel in het slagen der Sumatra-expeditie
(1877-79) en bewerkte na afloop daarvan
de „Aardrijkskundige beschrijving van Midden-Sumatra", met atlas van 16 kaarten
(1882) en een album met 145 fotografieen op
75 bladen, naar ter plaatse door hem gedane
opnemingen. In 1884 vertrok hij naar de Zuidwestkust van Afrika, ten behoeve van de trekboeren aan de Cunene; den 19den Mei 1885
overleed hij aldaar te Kalahangka aan de
Coporolo-rivier. Zijn stoffelijk overschot is later
to Dordrecht begraven.
Zie verder: Eigen Haard 1885, bl. 456 en 468;
P. J. Veth en Joh. F. Snelleman, Daniel Veth's
reizen in Angola, voorafgegaan door een schets
van zijn leven, Haarlem 1887.
VETH (PIETER JOHANNES). Geb. 2 December 1814 te Dordrecht, werd in 1832 als
student aan de Leidsche Hoogeschool ingeschreven. her behaalde hij zoowel in de letteren als in de theologie den graad van candidaat, werd in 1838 aangesteld als lector in het
Engelsch en het Maleisch aan de Militaire Academie to Breda, werd in 1840 honoris causa door
de Leidsche Academie tot doctor in de letteren
bevorderd. In 1841 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de Oostersche talen, enz. aan het
Athenaeum to Franeker aangesteld, in 1842 aan
het Athenaeum to Amsterdam, in 1864 aan de
nieuwe rijksinstelling tot opleiding van Indische ambtenaren to Leiden. Behalve het
onderwijs in de land- en volkenkunde, was hem
ook dat in de godsdienstige wetten, yolksinstellingen on gebruiken der Mohammedanen in den Indischen Archipel opgedragen. Bij
de opheffing dier instelling in 1877 werd Veth
benoemd tot hoogleeraar, thans uitsluitend in de
land- en volkenkunde van den Indischen Archi-
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pel, aan de Leidsche Universiteit. Van 1885 tot
aan zijn dood op 14 April 1895 sleet hij zijn
leven to Arnhem.
Veth's werkzaamheid op wetenschappelijk gebied is van zoo verschillenden acrd geweest, dathet onmogelijk is in een kort bestek alles to overzien. Eene volledige opgave vanVeth's geschriften.
zal men vinden achter den Feestbundel van taalletter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragem
ter gelegenheid van zijn taChtigsten geboortedag
aan Dr. P. J. Veth aangeboden, Leiden 1894,
ook afgedrukt achter het levensbericht van P. J.
Veth in het Jaarboek der Koninkl. Akad. van,
Wetenschappen voor 1896.
VETTER (JACOBUS AUGUSTINUS) Geb. 2
December 1837 to 's Gravenhage. Trad in 1853
in dienst bij het Instructiebat. to Kampen,
werd in 1859 benoemd tot 2e luit. bij het leger
in Nederland en het volgend jaar overgeplaatst
bij dat in 0.-I. Hij doorliep alle rangen en
nam aan tal van krijgsverrichtingen deel. In
November 1891 tot gen.-majoor bevorderd,
was hij eerst comm. van de 2e Milit. afdeel.
op Java on daarna chef van het wapen der infanterie, tevens chef van de Ile afd. van het,
Dep. van Oorlog. Van Juni tot December 1894
was hij opperbevelhebber van de expeditie naar
Lombok. Na in Maart 1895 op verzoek eervol
uit H. M. dienst ontslagen en naar Nederland
teruggekeerd to zijn, werd generaal Vetter in
Juni d. a. v. in activiteit hersteld en gelijktijdig
benoemd tot luit.-gen., comm. van het leger
en chef van het Dep. v. Oorlog in N.-I. In
1895 kreeg generaal Vetter de opdracht om,
vergezeld van den majoor van den gener. staf
J. F. Breijer, naar Atjeh te gaan; in 1896
werd hij als regeerings-commissaris naar Atjeh
gezonden om naar bevind van zaken to handelen on de voorstellen te doen, die hij noodig zou
achten. In 1897 diende generaal Vetter andermaal
het verzoek om ontslag uit H. M.'s dienst in.
Dientengevolge gaf hij den 3en Sept. van dat jaar
het commando van het leger over aan den
luitenant-generaal L. Swart. Hij overleed December 1908 to 's Gravenhage.
VEZELPISANG. Naam voor Musa textilis, een
bekende vezelplant. Zie MANILLAHENNIP
en VEZELSTOFFEN.
VEZELSTOFFEN. Van de verschillende vezel
stoffen, die voor de industrie of voor het huishoudelijk gebruik van belang zijn, worden in
deze Encyclopaedic reeds afzonderlijk genoemd
en behandeld : Alangalang, Arenga saccharifera
barn boe, Broussonetia Pa pyrifara, Calotropis
gigantea, Corypha gebanga, jute, kalapa, kapoek,
katoen, manilla hennep, pandan, papier, rameh,
rotan, sisalhennep en waroe.
Op het in 1911 te Soerabaja gehouden Vezelcongres werden de toenmalige toestand en de
vooruitzichten van tal van Indische vezelstofleverende aanplantingen besproken en in het
algemeen in optimistischen zin beoordeeld.
Uit de verschillende aan het hoofd van dit
artikel opgesomde plaatsen in dit werk zal men
ontwaren hoe in de laatste jaren voor den oorlog
de beteekenis van de cultuur der plantenvezels,
in Nederlandsch-Indic is vooruitgegaan.
De indeeling der plantaardige vezelstoffen is
in het algemeen deze: 1) de vezelstrengen der
stengels en basten van tweezaadlobbige planters
en 2) de vezelstrengen der bladeren en bladste-
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len van eenzaadlobbige planten. Daarnaast moet
dan echter een derde groep van „niet-vezels",
maar die niettemin toch zeer belangrijke vezelstoffen zijn, geplaatst worden: 3) de haren (trichomen) op het zaad en in de vrucht van verschillende planten. Samenvattend, heeft men
dus onder de vezelstoffen: haren (katoen), bast
vezels (rameh), bastvezelbundels (linnen), bastvezels met mergstralen (sida-vezel), bastvezels
met bastparenchym (sunn-hennep), vaat-bundels
(agave), vaatbundelgroepen. (piassava), sklerenchym-vezelbundels (manila-hennep) ; voorts geheele stengels, ranken, bladeren, bladstelen, hal
men, wortels, en zelfs de geheele plant, als bij
Tillandsia (crin. vegetal).
VICIA FABA L. Fam. Leguminosae. Groote
boon, Tuinboon, Roomsche boon. Katjang babi
(mAL.), Ontjet (JAv.) Deze bekende Europeesche
boonsoort wordt in Midden- en Oost-Java door
de Inlanders vrij algemeen gekweekt in de bergstreken op een hoogte van ongeveer 2000 M.
VISSCHEN. De visschen in den Indischen
Archipel behooren tot de Elasmobranchii (Haaien
en Roggen) en de Teleostei (Beenvisschen). Zie
verder verschillende namen.
VISSCHERIJ is in den Archipel van oneindig
grooter belang dan haar zuster de jacht. Gaat
men of op de historische gegevens, welke omtrent
doze beide bedrijven bestaan, dan mag daaruit
worden afgeleid dat dit altijd zoo geweest is.
Dit ligt trouwens voor de hand, daar de vischvangst over het algemeen met minder moeite een
veel ruimer bestaan oplevert dan de jacht, welke
vooral aan de kusten veelal met groote bezwaren
gepaard gaat.
Sedert een vijftiental jaren wordt van Gouvernementswege veel gedaan in het belang van
visscherij en vischteelt. In de eerste plaats heeft
het Gouvernement, als onderdeel van het Departement van L., H. en N. een visscherij station.
(laboratorium) voor het onderzoek der zee ingesteld, dat to Batavia is gevestigd on waaraan
o.m. twee zoologen en een oceanograaf zijn verbonden.
Het station houdt zich vooral bezig met het
onderzoek naar de zeefauna, welke voor de
visscherij het belangrijkst is; de voornaamste
marktvisschen worden er in studio genomen,
vender de roofvisscherij, overbevissching, enz.
Daartoe heeft het de beschikking over een
onderzoekingsvaartuig, dat tevens diensten verricht voor het doen van oceanografische on
hydrografische waarnemingen.
De Afd. Visscherij van het Dep. van L. H. en
N. zorgt voor de verstrekking van conserveeringszout tegen verminderden prijs, het oprichten van
afslagplaatsen en inzoutingsloodsen ter bevordering van den afzet en de conserveering van
vischproducten.
Voorts is de Regeering tot de overtuiging gekomen, dat uitbreiding der zeeNisscherij tot een
intensieve beoefening onmogelijk is zonder het
inrichten van eenvoudige havenvoorzieningen
in de belangrijkste visscherijcentra ter Noordkust van Java en Madoera. Zoodanige havens
zijn thans (1920) in aanbouw to Serang (res.
Rembang) en to Pasoeroean (Madoera), terwijl
nog voor andere havens plannen in bewerking
zijn. Ook zullen aan eenige riviermonden, waaraan vischersdorpen gelegen zijn, de noodige voorzieningen worden aange bracht.

Voorts wordt ten behoove van de uitbreiding
on de ontwikkeling van het zeevisscherijbedrijf
op ruimer schaal dan tot dusver geschiedde
crediet verschaft.
Evenals overal elders is ook in Indio de eenvoudigste wijze, waarop visch wordt gevangen,
het visschen met lijn en hengel. Netten komen
in dee Archipel in allerlei grootto on vorm voor;
ook in zoetwater worden soms netten van zeer
groote afmetingen gebezigd, waarvan de opstelling heel wat zorg en arbeid vereischt. Een
zeer belangrijk vischtuig is de fuik, evenals de
overige vischtuigen over den geheelen Archipel
in verschillende grootten en vormen voorkomende.
Eindelijk dient nog melding gemaakt to worden van eene zonderlinge wijze van visschen,
welke niet alleen in de binnenwateren maar ook
aan de kusten wordt aangetroffen, nl. het opdrijven van een school visch langs een flauw hellend
vlak van gevlochten bamboo, dat met het eene
eind in het water ligt on met het andere rust op
den rand van een vischschuit, waarin de visch
verzameld wordt. In binnenwateren wordt de
schuit ook wel vervangen door netten of fuiken.
Harpoenen, pij1 en boog worden wel hier en
daar in binnenwateren gebezigd — o.a. bij de
toebavisscherij maar komen veel moor in zoutwater voor. De zeevisscherij wordt n.agenoeg
langs alle kusten van bijna alle groote on kleine
eilanden van den Archipel in meerdere of mindere mate uitgeoefend.
Van de vangst op groote schaal in voile zee
wordt hier slechts vermeld de t r o e b o e kviss c h e r ij, welke blijkens beschrijvingen
van het daarbij van ouds voorkomende bezweringsfeest reeds uit den Hindoetijd dagteekent.
De troeboek, een trekvisch, neemt gewoonlijk
haar weg door de straat van Malaka, langs
den Lingga-Archipel, West-Borneo en WestJava. Het meeste work wordt van het vangen dozer visschen gemaakt door de bevolking, die in de nabijheid van de Brouwerstraat
(Bengkalis), nabij de monding van de Siakrivier
(Oostkust van Sumatra) woont, waar zich geregeld geheele scholen wijfjesvisschen verzamelen. Doze bevolking vormt een bond van visschers. De Inlander, die de mannetjes bijna nooit
ziet, verkeert in de mooning dat de mannetjes,
zoodra ze in de nabijheid van de Brouwerstraat
komen, in wijfjes veranderen. De troeboek wordt
voornamelijk gevangen om de kuit, die als groote
lekkernij geldt. Er zijn twee tijden waarin men
uitgaat ter troeboekvangst, n.l. de groote vangst
van September tot November on de kleine vangst
van Februari tot April. Tijdens de groote vangst
rekent men wel op 1000 stuks per sampan (vaartuig), terwijl de kleine vangst slechts gemiddeld
50 stuks per sampan opbrengt. De vangst geschiedt met de poekat (treknet of zogen).
VISCHVERGIFTEN. Zie TOEBA.
VITEX PUBESCENS Vahl. Laban (MAL.),
Laban
5OEND.); Hejas (soEND.); Lagoendi
laoet (MAL., soEND.). Eon tot 25 M. hooge boom,
over geheel trop. Azie verbreicl, op Java tot
800 M. boven zee, vooral in djatibosschen, bij
voorkeur op een drogen bodem of op ziltig terrein
aan het strand. Het hout is zeer gezocht om zijn
duurzaamheid en fijne draad, vooral voor worktuigen, klein huisraad en voor huisbouw. Het
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hout is groenbruin of groengeel van kleur en
en doet eenigszins aan notenhout denken. De
bast en de jonge bladeren zijn een inlandsch
geneesmiddel.
VITEX TRIFOLIA L. Lagoendi, Lenggoendi
(MAL.), Lagondi (SOEND.), L6goendi (J AV., MAL.).
Het is een heester, die op Java tot 1000 M. b. zee
voorkomt en die vaak wordt aangeplant om zijn
geneeskrachtige eigenschappen. De plant bevat
aetherische olie en riekt sterk aromatisch. De
versche takken worden daarom gebruikt om insecten uit rijst en kleeren te weren. Het medisch
gebruik van Lagoendi-bladeren en -takjes is
zeer bekend, en wordt bij verschillende kwalen
toegepast, o. a. bij buikziekten.
VITIS TRIFOLIA Linn. Daoen kapialoen, Lakoem (MAL.); Galing (JAv.). Een klinimende, op
Java in de vlakte zeer verbreide heester met
drietallige bladeren en groene bloemen. Het sap
uit stelen en bladeren is een algemeen gebruikt
middel tegen ijlende koorts. De bladeren worden
als groente, soms ook als geneesmiddel gebruikt.
VITIS VINIFERA Linn. Zie WIJNSTOK.
VLAKKE HOEK OF TANDJOENG BELIMBING. Naam van de Z. punt van Sumatra aan
den ingang van Straat Soenda (zie aldaar). Er
staat een vuurtoren, die een lichtstraal heeft
van 21 mijl.
VLAMINGH VAN OUTSHOORN (ARNOLD
DE). Uit een Amsterdamsch regeeringsgeslacht
omstreeks het jaar 1608 geboren, klom hij in
dienst der 0.-I. Comp, schielijk op. In 1645 word
hij gouverneur van Malakka, twee jaren later
gouverneur van Ambon, en in 1651 raad van,
Indie. Hij handhaafde onmeedoogend het specerij-monopolie der Comp. in de Molukken, mede
door de beruchte hongi-tochten. De groote rationale opstand op Ternate, Makasser en elders van
het jaar 1650 werd door hem op bloedige wijze
onderdrukt; door de talrijke en gruwzame executies, welke hij gelastte, staat zijn naam in de geschiedenis der Molukken als met bloed geschreyen. In 1656 n.aar Batavia teruggeroepen nam
hij een werkzaam aandeel aan den oorlog met
Bantam, en trad ook op als voo•zitter van
den Rand van Justitie. Hij keerde in 1661 met
zijn gezin, als admiraal van de retourvloot, naar
Nederland terug, doch zijn schip verging met
man en muis nog voordat het-de „halfwegstatie"
aan de Kaap bereikt had.
VLECHTWERK. Dit is onder de vakken van
echt-Inlandsche n6verheid van bijzondere beteekenis, komt overal in den Indischen Archipel voor,
waar slechts geschikt materiaal ter bewerking te
vinden is. En dit is op de meeste eilanden het geval. In bet Westelijk deel leveren bamboe en rotan het grootste aandeel, in het Oostelijk de lontarpalm. Daarnevens wordt op Sumatra de masiang-, op Java de Daendong-hies veel gebruikt;
verder de harde nerven van arenbladeren en resamvarens, de lange pandanbladeren, ananas -vezels, kolibladeren, de gele stengels van een orchidee en boomschors. Voor zeer fijn werk als sigarenkokers, paardenhaar, een enkele maal zilver- of
gouddraad, zoogen. file.
De versiering geschiedt meestal -voor het vlechten, n. 1. door verven der reopen; een versiering,
die na het vlechten toegepast wordt, is het krawang-werk, dat veelvuldig op Sumatra voorkomt.
De biezen mat wordt in schuine richting gevlochten en de biezen op bepaalde plaatsen omgeslaBEIEN. ENCYCL. V. N.-I.

593

gen. Kleine, rechthoekige motiefjes worden zoo
a jour gevormd, die, op zich zelf eenvoudig, goed
gerangschikt de mat bijzonder verfraaien. Om
kleur aan te brengen worden kleurige stukjes
katoen en koperblad onder het opengewerkte
deel gelegd. Van dit krawang-werk, dat vooral in
de Padangsche Bovenlanden, Bataklanden,
Atjeh, verder op de eilanden in de Chineesche Zee
en het Riouwsche voorkomt, wordt veelvuldig
gebruik gemaakt; men versiert er matten, tasschen en doozen mede en weet door omvouwen en,
openwerken er alleraardigste hangers en huisversieringen mee te vormen.
Het Indische vlechtwerk mag bijzonder ontwikkeld genoemd worden. Het vervult dan ook
in de Inlandsche samenleving een belangrijke
rol, doch naast zijn beteekenis voor de Inlandsche samenleving verdient het Indische vlechtwork ook door zijn aesthetische kwaliteiten alle
belangstelling en waardeering. Het meest in
ornamentaal opzicht leveren Timor, Sumatra en.
Borneo. Het vlechten is echter bijna overal huisvlijt gebleven, grootendeels voor eigen gebruik
bestemd; slechts op weinige plaatsen in den
Archipel is het vlechten tot meer industriOelen
vorm opgevoerd. Op Meulaboh (Atjeh's Wes.kust), in Gresik, Bagelen, Kedoe op Java en op
Bawean o.a. bestaan meerdere mattenvlechterijen, in Singaparna en op Zuid-Celebes mandewerk-industrie, terwijl in Tangerang het hoedenvlechten in de kampongs wordt beoefend, die in
de bekende fabriek aldaar verwerkt worden. De
industrieele beteekenis is dus niet groot en zeer
te wenschen zou het wezen, dat meer aandacht
aan dit Inlandsche werk geschonken werd.
VLEERMUIZEN. De groote meerderheid der
Vleermuizen, de Microchiroptera (zie VLEERMUIZEN, INSECTENETENDE), voedt zich in
hoofdzaak met insecten en hun gebit gelijkt dan
ook op dat der Insecteneters; bij de van plantaardig voedsel levende Megachiroptera (zie
VLEERMUIZEN,VRUCHTENETENDE) heeft
het gebit wijzigingen ondergaan,vooral bestaande
in het verlies van de scherpe punten der kiezen.
De Vleermuizen behooren tot de weinige zoogdieren van het Australische gebied en komen dan
ook zoowel in het Westelijk als in het Oostelijk
deel van den Indischen Archipel in talrijke
soorten voor.
VLEERMUIZEN (INSECTENETENDE). (Microchiroptera), afdeeling der Vleermuizen waartoe
de meerderheid van deze zoogdierorde behoort.
Inlandsche namen voor verschillende soorten
van kleine vieermuizen, dus in den regel Microchiroptera, zijn: lalau, kelelawar, babaloear
(MAL. MOL.), kampret, lawa„ (JAv.), lalaj (soEND.).
VLEERMUIZEN (VRUCHTENETENDE) (Megachiroptera), een tot warmere streken beperkte
en in Amerika geheel ontbrekende afdeeling der
waartoe slechts een familia, de
Vleermuizen,
Pteropodidae, behoort.
Tot de Megachiroptera behooren de grootste
vleermuizen, maar er zijn er ook order, die de Microchiroptera niet in grootte overtreffen. In den
Indischen Archipel komt een groot aantal geslachten en soorten voor. De grootste vormen
behooren tot het geslacht Pteropus, de „Vliegende
SOEND.),
honden",•kaloeng (MAL.), kalong
waarvan de in het geheele Westelijke gedeelte
van den Archipel tot Timor en de Molukken
voorkom ende, bruin gekleurde Pt. celaeno Herm.
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(= edulis Geoffr.) een vlucht van 1 1 / 2 m. bereikt.
De kalongs ziet men overdag in groote troepen
aan door hen kaal gevreten boomen hangen. Tegen den avond zoeken ze de boomen op, met
welker vruchten ze zich voeden. Daarbij kunnen
ze groote schade aanrichten,vooral aan mangga's.
Volgens sommige waarnemingen zouden ze zich
ook wel met insecten en kleine gewervelde dieren,
zelfs met visschen voeden. Bij het opzoeken van
hun voedsel kunnen ze groote afstanden afleggen
en daarbij ook over zee vliegen.
VLIEGENVANGER. De vliegenvangers (.21/uscicapidae) zijn eene familie van kleine insectenetende vogels, over de geheele oude wereld verspreid en ook in Ned. -Indie door meer dan twintig geslachten en soorten vertegenwoordigd.
VLIEGENDE VISSCHEN. Het meest bekend zijn
de soorten van het geslacht Exocaetus, Maleisch:
Ikan bilalang, dat in alle tropische en sub-tropische zeeen wordt aangetroffen. Zij behooren tot
de Scombresocidae. Door krachtige wrikkende
beweging van den staart kunnen zij een zeer
groote snelheid in het water verkrijgen en met
groote vaart uit het water schieten. Door hunne
buitengewoon ontwikkelde borstvinnen uit te
spreiden kunnen zij zwevend een aanzienlijken
afstand boven het water afleggen.
VLINDERS (Lepidoptera). Zie het artikel in
de groote Encyclopaedie van Ned. Indie.
VLOEDBOSSCHEN. Zie MANGROVE.
VOGELBEKDIEREN (Monotremata), een kleine groep van Zoogdieren, die wegens hun afwijkenden bouw samen een onderklasse vormen.
Onder de thans levende zoogdieren zijn zij de
meest oorspronkelijke en een aantal eigenschappen hebben ze met de kruipende dieren gemeen, zooals het bezit van een cloaca (een eindstuk van den darm, waarin nieren en geslachtsorganen uitmonden) en van een paar zgn. „raven.beksleutelbeenderen" (die bij de overige Zoogdieren nog slechts als resten aanwezig zijn) en
vooral het feit, dat ze eieren leggen.
De Vogelbekdieren zijn beperkt tot Australia,
Nieuw-Guinea en eenige naburige eilanden. In
Nederlandsch-Indie komen alleen de Echidnidae
(MIERENEGELS) voor.
VOGELNESTEN (EETBARE), VOGELNESTGROTTEN of -KLIPPEN. Deze nesten zijn
beschreven bij het art. GIERZWALUW. De
zwaluwen, die deze nesten bouwen, komen over
nagenoeg den geheelen Archipel voor, maar
Wel het meest aan de Zuidkust van Java.
De vogelnesten leveren aan het Gouvernement,
inzonderheid op Java, een niet onbelangrijk voordeel op; voor zoover zij als zijn eigendom beschouwd worden, verpacht het de grotten, meestal aan Chineezen. De opbrengst daalde echter
van f 101.772 in 1902 tot f 31.029 in 1916, welke
vermindering moot worden toegeschreven aan
de omstandigheid, dat de vogels zich elders nestelen. In 1913 werd voor een waarde van
/ 529.047 door particulieren uitgevoerd, waarvan van Java en Madoera alleen voor f 373.083.
VOLKSCREDIETWEZEN. I. Het Volkscredietwezen beoogt voor de ingezetenen en meer in
het bijzonder veer de Inlandsche bevolking de
gelegenheid te openen om golden tegen rente te
leenen in het belang van de uitocfening van
beroepen en bedrijven, vorming van bezittingen
en voor andere nuttige doeleinden, zoov eel
mogelijk uit door henzelven bijeengebrachte gel-

den. Het is in beginsel ook bestemd voor nietInlanders en in het algemeen dus een aanvulling
van de groote Europeesche geldinstellingen.
II. Sedert het jaar 1904 vormt het Volkscredietwezen in Ned. Indie een aangelegenheid van
Regeeringszorg. Voor genoemd jaar trof men bier
en daar reeds volksinstellingen aan, welke meerendeels het karakter droegen van instellingen
van voorzorg, n.l. a. hulp- en spaarinrichtingen
voor Inlanders (landsdienaren en particulieren
zooals de z.g. prijaji-banken), b. onderlinge begrafenis- en uitkeeringsfondsen, c. dorpsschuren
voor de gemeenschappelijke bewaring van uitgezocht rijstzaad („loemboengbibit"), d. dorpsschuren voor het uitleenen of verstrekken om niet
van rijst (padi) aan nooddruftige personen (loemboeng miskin of loemboeng aural), e. vereenigingen
voor het bekostigen van ritueele feesten door de
leden gegeven, in het bijzonder van huwelijken
en besnijdenissen ( sinoman vereenigingen). Op
het eiland Bali treft men dorpskassen aan, welke
ook golden uitleenen aan de dorpelingen.
III. Het sedert 1904 georganiseerde volkscredietwezen, dat stelselraatig is opgebouwd op de
voorhanden grondsiagen en ten nauwste is verbonden met de bestuursindeeling in Inlandsche
gemeenten, regentschappen of landschappen, afdeelingen en gewesten, kent drie soorten van
volkscrediet- tevens spaarinstellin.gen:
1. de dorpsrijstcredietinstelling (graanbank),
„loemboeng desa" (Java), instelling van de Inlandsche gemeente, (clesa), of van groepen van
inlandsche gemeenten, dus van de dorpsgemeenschappen. De rijst- (padi) voorraad wordt door de
landbouwers doorgaans gevormd uit bij dragon
in natura, welke later uit de gemaakte win.sten
worden teruggegeven. Minder vaak wordt de beginvoorraad verkregen door gemeenschappelijke
beplanting door de desaleden van een gedeelte
van den communalen grond.
Naar de middelen van de bevolking onvoldoende blijken, verstrekt het Gouvernement renteloos
geld voor den inkoop van padi en bouwmaterialen. De padi wordt uitgeleend onder boding van
terugbetaling in natura bij den eerstvolgenden
oogst met 25 h 50 % surplus bij wijze van rente.
Zoodra de op de loemboeng rustende schulden
zijn betaald en een reservefonds is gevormd,
wordt de rente zooveel verlaagd als mogelijk is in
verband met de spillage door indroging van de
padi en met de beheerkosten.
De rechtspositie van de loemboeng is: een
bedrijf van de Inlandsche gemeente, opgericht
op kosten van de landbouwers.
Op 31 Dec. 1919 waren er op Java en Madoera,
9974 desaloemboengs met een zuiver vermogen
van 2.660.000 pikoels padi en f 6.046.000.
De inrichting en het beheer der loe -mboengs zijn
geregeld bij een door de belanghebbende gemeente vastgesteld en door de overheid goedgekeurd
reglement.
De desaloemboengs hebben, districts- en afdeelingsgewijze, een onderling fonds opgericht tot
verzekering tegen brand en andere rampen. Buiten Java en Madoera heeft de desaloemboeng
geen levensvatbaarheid getoond.
2. De dorpsgeldcredietinstelling (dorps-, desa-,
negeri- of margaba,nk,); eon spaar- en credietinstelling ten behoove van do ingezetenen van een of
moor gehuchten, dorpen of -vereenigingen van
dorpen. Draagt hetzelfde rechtskarakter als de
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VOLKSCREDItTWEZEN
loemboengdesa en wordt op dezelfde wijze bestuurd en beheerd.
Op 31 Dec. 1919 waren er op Java en Madoera 1994 desabanken en, op de Buitenbezittingen 573 met een werkkapitaal van f 2.904.000.
3. De regentschaps-, afdeelings- of gewestelijke
bank. Het prototype daarvan is geweest de onderlinge spaar- en hulpbank van Inlandsche landsdienaren (z.g. prijaji-bank), welke hare overtollige gelden begon . uit te leenen aan landbouwers en
nijveren, doch gaandeweg het karakter heeft bekom en van een algemeene spaar- en credietinstelling, hoofdzakelijk toegankelijk voor de Inlandsche bevolking, voor de dorpsbanken en ook voor
niet-Inlanders. De aangeboden gelegenheid om
gelden te beleggen wordt mede benut door de
niet-Inlanders en door de Inlandsche gemeenten.
Het arbeidsveld van de instelling valt veelal samen met eene bestuursafdeeling, zelden met een
gedeelte daarvan, op de Buitenbezittingen wel
met een geheel gewest, dus een ressort met een
bevolking van 1/4 tot 1 millioen zielen. De
instelling, welke dikwijls vele filialen telt, wordt
gedreven door eene rechtspersoonlijke vereeniging van belangstellende notabele, ambtelijke en.
niet-ambtelijke, Europeanen en Inlanders (artikel 1653 Ind. B. W.) ; winstbejag ten behoove van
de leden is uitgesloten; het karakter is mitsdien
voorshands philantropisch. De instelling hoot hier
regentschaps-, elders afdeelings- of gewestelijke
bank (in het algemeen volksbank).
De banken leenen gelden nit vooral voor productieve doeleinden aan personen, aan vennootschappen on andere associaties van voornarnelijk
Inlandsche producenten of consumenten, on aan
Inlandsche gemeentecredietinstellingen, ten behoove van landbouw, bedrijven, handel on zeevisscherij, zoomede voor lossing van verpande gronden en gewassen, aanleg van bouwgronden, vischvijvers. Voorts voor den bouw van woningen on
op bescheiden schaal ook voor niet-productieve
doeleinden. Zij bevorderen zoodoende de voortbrenging op elk door den Inlander betreden of
voor hem openstaand gebied van arbeid en onderneming. De door de banken geheven rente
bedraagt 12 tot 18 procen-b, bij uitzondering 24
procent. De banken beginnen voorts hare bemiddoling to verleenen voor het geldverkeer tusschen
Inlanders onderling door afgifte van wissels,
cheques on het openen van girorekeningen en
vullen dus de groote Europeesche bankinstellingen aan.
Het aantal banken bedroeg ult. 1919 83 met
een werkkapitaal van f 39.508.000 w. o. /4.283_000
aan reserves.
4. Er bestaat voorts to Batavia een Centrale
bank onder den naam: Centrale Kas voor het
volkscredietwezen, waarmede de sub 3 bedoelde
credietinstellingen betrekkingen kunnen aanknoopen. Dat lichaam is opgericht bij Koninklijk
Besluit (zie Ind. Stb. No. 1912 n°. 393), is rechtspersoon on door de Regeering voorzien van eon
grondkapitaal, hetwelk geleidelijk zal worden opgevoerd tot
5.000.000. Doel is: I. het verstrekken van bedrijfsmiddelen aan en het in
belegging nemen van gelden van volkscredietinstellingen, 2°. het geven van rand en hull) in het
beheer daarvan. Zij is mede dienstbaar can het
namens de Regeering op die instellingen uitgeoefend toezicht (zie beneden „Regeeringstoezicht"). De Centrale Kas is bevoegd geldieenin-
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gen te sluiten, hare fondsen te beleggen in effecten en bij bankinstellingen en roerende en
onroerende goederen aan te schaffen, voorzoover
die voor den dienst der Kas noodig zijn.
Bestuur : een directeur, die ondergeschikt is
aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur en
onder toezicht gesteld is van eene door den Gou- '
verneur-Generaal benoemde commissie. Het
personeel der Kas bestaat uit ambtenaren en beambten in dienst van het land, doch zij worden
betaald door de Centrale Kas. De Centrale Kas
verleent tegen betaling accountantsdiensten aan
de volksbanken. Zij betaalt aan het Land over
het grondkapitaal een rente gelijk aan die, welke
het Gouvernement zelf voor geleende gelden betaalt (thans ± 3,16 %), welke jaarlijks wordt
vastgesteld voor de in ieder jaar aan de kas
verstrekte bij dragon aan het grondkapitaal.

VOLKSLECTUUR. Het Gouvernement heeft to
rechter tijd begrepen, dat het verschaffen. van elementair onderwijs, met name in de leeskunst,
vooral door de oprichting van talrijke desa- (later: yolks-) scholen, aan breede bevolkingslagen,
tot allerlei ongewenschte gevolgen zou kunnen
leiden, indien niet tevens daarbij werd zorg gedragon, dat er ook iets goeds to lezen en voor billijken prijs to krijgen was, en betrokkenen dus
van hunne kundigheden eenigszins partij konden
trekken. De particuliere boekhandel was te dien
opzichte in Indio nog zeer weinig actief geweest,
en had zich vrijwel bepaald tot in.heemsche 1V011,dery erhalen of vertalingen van sensatie-boeken.
Van Gouvernementswege werd daarom in 1908
een commissie ingesteld, die doze aangelegenheid
ter harte zou moeten nemen, welke commissie
echter door omstandigheden eerst in 1910 meer
daadwerkelijk hare tank aanvatte. Daarbij heeft
zij gestreefd, ten eerste naar het verspreiden van
ontspanningslectuur, welke vooral den leeslust
moest aanwakkeren on gaande houden, on waartoe zij vooral in den aanvang allerlei eigendommelijke volksverhalen on legenden heeft verzameld,
met vermijding nochtans van dezulke, die het bestaande bijgeloof in de hand konden werken, en
van de obscene verhalen of episodes. Later, toen
de oogst op dit gebied vrijwel binnen was, is men
ook overgegaan tot vertaling van producten. van.
Europeesche letterkunde. Ten tweede werd ontwikkelende lectuur gezocht, ten einde de betrokkenen, zij het op de meest eenvoudige wijze, in
kennis to brengen met de resultaten van het Europeesche weten op allerlei gebied. Hierbij werd
vooral gepoogd aan to sluiten bij de begrippen on
denkbeelden, die al onder de bevolking gangbaar
waren.
Op die wijze kreeg men na betrekkelijk korten
tijd de beschikking over een aantal goede boeken,
die nu onder de betrokken bevolkingsgroepen
moesten worden verspreid.
Begonnen word met de oprichting van zoogenaamde V olksbibliotheken, waartoe reeds in 1911
kon worden overgegaan. Voorloopig alleen voor
het Javaansche on Soendaneesehe taalgebied,
daar het aantal besehikbare werken voor andere
taaigebieden nog niet toereikend was. Iedere bibliotheek werd ingedeeld in drie serien, elk met
eigen nurnmering, on wel A. kinderlectuur, B.
ontwikkelings- en ontspanningslectuur voor volwassenen, beide in de landstaal, en C. idem voor
moor ontwikkeiden, in het Maleisch :waarbij sorie
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B het hoofdbestanddeel van iedere bibliotheek
vormde.
Ten einde zoowel een behoorlijk aantal dez'er
bibliotheken te kunnen plaatsen, alsook ze ergens
geschikt onder dak te brengen, en onder good beheer te stellen, word besloten aan iedere Inlandsehe school 2de klasse een dergelijke volksbibliotheek te verbinden, waarbij het hoofd der school
ambtshalve tot beheerder werd aangewezen. Uit
die plaatsing aan de scholen is wel eons het dwaalbegrip ontstaan, dat de boeken voor de schoolkinderen bestenid zouden zijn, eene op -vatting,
welke tot allerlei oppervlakkige critiek aanleiding
heeft gegeven.
Sedert 1918 zijn ook bibliotheken in het Madoereesehe en in 1919 ook het Maleiselie taalgebied verstrekt, terwiji het aantal in het Soondaneesehe en Javaansche taalgebied met do opriehting van scholen geleidelijk weird initgebreid.
Het totaal kan thans op 1200 worden gesteld,
suet van ruim 40 (Madoereeseh), ruim SO en bijna
100 (Maleisch, resp Soendanecscli) tot nagenoeg
200 (Javaansch) verschillende beckon.
Ook aan kazernes enz worden bibliotheken
geplaatst.
Behalve door de volksbibliotheken heeft de
Commissie van den beginne af zorg gedragen, dat
hare uitgaven ook werdenverspreideloorve,rkoop.
To vermelden vallen nog de uitgave van eon
Volksalmanak in drie talen, met vele illustraties
(ook van de boekwerken zijn vole gefflustreerd),
die in het eerste jaar (1919) bereids in een oplaag
van 32.000 exemplaren word verkoeht, een tijdschrift Sri Poestaka (de Glans der letteren) goheeten, met een maandelijksehe oplaag van 2500
3000, on eenige tijdschriften, waarop de Commissie een aantal abonnementen voor de Yolksbibliotheken genomen heeft.
In 1916 seqq. word overgegaan tot opriebting
van Hollandsche volksbibliotheken, die om dezelfde
redenen als bovengemeld aan de Hollandschinlan.dsehe scholen in beheer werden gegeven.
VOLKSRAAD. Bij de wet van 16 Dec. 1916
(Ned. Stb. van 1916 no. 535, Ind. Stb. van 1917
no. 114) onderging het reeds herhaalde nialen
gewijzigd Regeeringsreglement van Ned.-Indie
op nieuw eene wijziging, „hoofdzakelijk"
zooals de considerans der wet het uitdrukt —
„ten einde daar to lande door de installing van
„een vertegenwoordigend lichaam aan de Neder„landsche onderdanen, ingezetenen van Necler„landsch-Indie, gelegenheid to geven tot mode„working aan de bohartiging van de belangen
„van dat gebied”.
Krachtens genoemde wet draagt dit niouwe
Staatslicliaam den naara „Volksraad" en golden
daaryoor in hoofdzaak de volgende bepalingen.
BEPALINGEN BETREFFENDE DEN VOLTISRAAD.
A. Bepalingen vervat in de wet van 16 Dec. 1916.
a. Werkkrin.g. Bevoegetheid. Rechten.
De Volksraad wordt door den Gouv. Generaal
geraadploegd over alle onclerwerpen, waarover
de Landvoogd het oordeel van het College
wenscht to vernemen. Tot die raadpleging is hij
verpliebt ten aanzien van de begrooting en het
slot der rekening van Ned.-Indie, de bestemming
van het voordeelig en de del -cling van het nacleelig slot dier rekening, het aangaan van geldleeningen ten lasto van on het waarborgen van
geldleeningen door Ned.-Indie krachtens besluit
van den Gouv. Generaal, waaronder niet be-

grepen is de uitgifte van schatkistbiljetten of
sehatkistpromessen en verpanding of beleening
van producten van ondernemingen van het Land;
verder ten aanzien van de ontwerpen van algemeene verordeningen, welke aan de ingezetenen
persoonlijke militairo lasten opleg,gen, en van
zoodanige andere onderwerpen, als door den
Koning bij algemeene verordening worden aangewezen.
De Volksraad kan de lselangen van Ned.-Indie
on zijne ingezetenen voorstaan bij den Koning,
bij de Staten-Generaal en bij den Gouv. Generaal.
b. Samenstelling. Benoeming en ontslag van
den Voorzitter on de leden, zoomede verkiezing
van de leden.
Dc Volksraad bestaat nit ten minste 39 leden.
De Koning benoemt het lid tovens Voorzitter
en stelt zijne bezoldiging vast. Van de overige
laden wordt ten hoogste de Delft benoemd door
den Gouv. Generaal op aanbeveling van den
Raad van N.-I. en doze leden bellooren voor ten
minste een vieide deel tot de Inlanders on voor
het overige deel tot de Europeanen on Vreemde
Oosterlingen.
De andere laden worden verkozen door de
laden van de radon, krachtens het tweede lid van
art. 68b van het Reg. Regl. ingesteld (gewestelijke on plaatselijke radon) on behooren voor ten
minste do helft tot de Inlanders, voor het overige
deel tot de Europeancn en Vreemde Oosterlingori.
De nadere bepaling van het aantal der benoemde
op gekoaen laden en van het aantal Inlanders en
niet-Inlanders onder hen, mitsgaders de regeling
van de verkiezingen gesehieden bij algemeene
verordening.
Lid van den Volksraad kunnen alleon zij11
mannelijke ingezetenen van Ned.-Indie, die den
ouderdom van 25 jaren hebben vervuld on
Nederlandsch onderdaan zijn, geene der in de
wet nader omsehreven straffen ho bben ondergaan
on niet bij rechterlijke uitspraak de besehikking
of het beheer over hun vernaogen hebben verloren of van de verkiesbaarheid zijn ontzet, elan
wel op niet eervolle wijze uit 's Lands dienst zijn
ontslagen.
De laden worden voor drie jaren benoemd of
verkozen, treden tegelijk af on zijn dadelijk opnieuvy benoembaar of verkiesbaar.
C. Vergadering. Zitiingen.
De Volksraad houdt zijne vergaderingen in
het opeubaar to Batavia.
Jaarlijks worden twee gewone zittingen gehouden. De eerste wordt op den derden Dinsdag
der maand Mei geopend on de ontwerpen van de
vier hoofdstukken der begrooting worden den
Volksraad dan aangeboden. Wanneer de Gouv.
Generaal of de voorzitter van den Volksraad het
noodig oordeelen of yijftien laden bun wensch
daartoe to kenne,n go -von, worden buitengewone
zittingen belegd. De Gouv. Generaal kan de
zittingen van den Volksraad bijwonen on heeft
dan cone raadgevende stem. Hij kan de beraadslagingen ook door gemaebtigden doen bijwonen
ten einde namens horn voorlichting to verschaffen. De Volksraad mag niet beraadslagen noch
besluiten, zoo niet moor dan de helft der laden
tegenwoordig is. Do beslissingen worden bij volstrekte meerderheid der stemmende laden genomen. De laden zijn niet vervolgbaar your hotgoon zij in de vergadoringen hebben gezegd of
aan haar schriftelijk hebben overgelegd.

VOLKSRAAD — VORSTENLANDEN.
DE VOLKSRAAD IN WERKING.

De Volksraad is gebuisvest in de vroegere
ambtswoning van den Commandant van het
leger in Ned.-Indio, gelegen in het Hertogspark
te Batavia.
Hij werd den 18en Mei 1918 plechtig geinstalleerd met eene rede van den Gouv. Generaal, hield
den 21en dier maand zijne eerste vergadering
en heeft dus thans (Maart 1921) nagenoeg drie
jaren bestaan.
In dien tijd is reeds afdoende gebleken van
hoe groot belang en nut de instelling van den
Volksraad voor Indio moet worden geacht en
hoe ongegrond vele van de bezwaren moeten
heeten, die tegen het nieuwe staatslichaam, toen
het nog in wording was, in het Parlement en
de pers zijn ingebracht. Zoo heeft men ten onrechte gevreesd dat de Raad door de Regeering
zou worden tegengewerkt en dat de Gouv. Generaal bij de benoeming van leden van het college
meer zou letten op de gezindheid der candidaten
tegenover de Regeering dan op de vraag wie het
meest geroepen scheen om leemten in de vertegenwoordiging aan te vullen. De Regeering
heeft zich steeds beijverd om den Volksraad tot
zijn reeht te cloen komen door hem zooveel mogelijk ter wille te zijn en hem in alle belangrijke
vraagstukken, welke zich sedert zijn optreden
hebben voorgedaan, to kennen, en algemeen
wordt erkend, dat bij de benoeming van Volksraadsleden door den Gouv. Generaal nooit partijdigheid of vooroordeel zich hebben doen golden.
Evenzoo is ijdel gebleken de vrees, dat de verstandhouding tusschen Europeanen en nietEuropeanen in den Volksraad to wenschen zou
overlaten. Het nicest echter bleken zij zich
vergist te hebben — en hun aantal was zoowel
in als buiten het Parlement niet goring — die
meenden dat de Volksraad, zoowel door de
gebrekkige wijze, waarop hij was samerigesteld,
als door de beperktheid zijner bevoegdheid
en rechten, voorbestemd was on eon lichaam
te worden van geringe beteekenis, zonder kracht
en zonder invloed. Het tegendeel bleak al zeer
spoedig. in een der eerste vergaderingen zijner
eerste zitting' gaf de Volksraad reeds een bewijs
van zijn wil om zich to doen Belden door de
bovenvermelde wijziging uit to lokken der bepaling van het Regl. van Orde, dat bij de
beraadslagingen alleen het Nederlandsch mocht
worden Daardoor toch word aan
(to zoogenaamde taalquaestie cone andere oplossing gegeven dan die, welke door den Minister van Kolonien, ni.ettegenstaande vele daartegen act,. in. het Parlement aangevoerde bezware.n, verkozen was. Ock overigens heeft de
Volksraad getoond gem ondergeschikte rol to
spelen. Van den aanvang of is er een groote
kracht van hem uitgegaan en dit gcvoegd bij de
teew.jjding, ijver en bekwaamheid, waarmede hij
zich op de vervulling zijne: taak heeft toegelegd, heeft 'nom een geza ,_;- en invloed verF,',chaft,
die alle verwachtingen to boven gingen.
VOLKSSCHOLEN. Zie ONDERWIJS.
VOLKSTELLING. Zie het artikel in de groote
Encyclopaedic van Ned. Indio.
1/0011RANG (RECHT VAN). Zie AGRARISCHE WET pag. k(1. 2.
VORDERIVIAN (ADOLPHE
GUILLAUME).
Geb. to 's Gravenhage 12 Dec. 1344, overleden to
Weltevreden 15 Judi 1902. In 1866 als off. v.
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gez. der marine in Indio gekomen, in 1871 civiei
geneesheer te SoemOn6p, in 1881 derde stadsgeneesheer te Batavia, in 1890 inspecteur van den
burgerlijken geneeskundigen dienst.
Met eene ongewone werkkracht begaafd en een
praktischen blik vereenigend met wetenschappelijken zin, heeft Dr. Vorderman gedurende de 36
jaren van 'zijne onafgebroken werkzaamheid als
arts in Indio een aantal oorspronkelijke bijdragen
op het gebied der natuurstudie en warenkennis
geleverd. Talrijk zijn ook V.'s opstellen. op
Indisch natuurhistorisch, bepaaldelijk ornithologisch, gebied. Voornamelijk zijn deze geplaatst
in het Tijdschr. der Kon. Nat. Ver. te Batavia.
Onder de vele wetenschappelijke onderscheidingen, aan V. bewezen, stelde hij het hoogst
het hem honoris causa verleend doctoraat der
hoogeschool te Utrecht, waar bij als mil. stud.
zijne opleiding genoten had.
VORSTENLANDEN. GESCHIEDENIS. Zie JAVA
(Geschiedenis).
STAATSINRICHTING. De naam. Vorstenlanden,
in den Compagniestijd synoniem met dien van
zelfbesturende landschappen (inlandsehe rijken)
in het algemeen, is al sinds geruimen tijd tot
eigennaam geworden voor de gewesten Soera karta en Jogjakarta (Djokjakarta). Deze twee gewesten zijn geheel door inlandsehe rijken bedekt,
ten getale van vier; rechtstreeksch gebied (gouvernernentsgebied) komt in die twee gewesten niet
voor, en buiten de twee gewesten komt op Java
en it adoera nergens vorstengebied meer voor,
sinds in 1902 een eind is gemaakt aan de laatste
Vorstenlandsche enclave in rechtstreeksch gebied, nl. de enclave SelA, in het gewest Semarang.
Het gewest Soerakarta omvat het rijk van den
soesoehoenan en het prinsdom Mangkoenegaran,
die ongeveer even greet zijn en sleehts een weinig
grooter dan het sultanaat Jogjakarta (zie het
overzichtskaartje in Adatrechtbundel XIX); het
gewest Jogjakarta daarentegen omvat naast
het sultanaat alleen het kleine, in den zuidwesthock gelegen en (buiten het stukje gebied ter
hoofdplaats) uit slechts eon regentschap bestaande, prinsdom Pakoealaman. De kratons der
beide Solosche vorsten zijn op de hoofdplaats
Soerakarta, die der beide Jogjasche vorsten op
de hoofdplaats Jogjakarta gelegen; die van prins
Pakoealam vormt een kleine enclave in het sultansgebied. Voorts heeft men nog twee soenansen°laves in het sssltansgebied (Pasargecle en Imogirl), een Mangkoenegorosche enclave aldaar
(Ngawen), en een paar kleine Mangkoenegorosche stukjes in Solo. Volgens de joiigste
gavel' beslaan de Vorstenianden 169.4 vierkante
geographische mijlen met ongeveer 3.450.000
inwoners; wa.,a -evan het gewest Soerakarta 112.9
vierkante niijien met 2.070.01)0 inwoners, het
gewest Jogjakarta 56.5 vierkante mijlen met
1.380.000 inwoners heeft.
De eigenaarclige inriehting der twee residenties erengt, staatsrechtelijk en feitelijk, allerlei afwijkingen van den toestand elders op Java
en Madoera mede. In tegenstelling tot de vijftien ov es i e gewesten aldaar, zijn de residenties
Scerakarta en Jogjakarta geen locale ressorten
op den voet der decentralisatiewetgeving.
Hebben de twee residenties, geen locale ressorten zijnde, dus geen eigen gewestelijke geldmiddelen (evenmin als eigen gewestelijkc raden),
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elk der vier rijken is een rechtspersoon met eigen
financien en een eigen begrooting.
De bevolking der Vorstenlanden omvat een
groote meerderheid van Vorstenlandsche Javanen, die allen onderhoorigen (d. i. aan bestuur,
belasting, rechtspraak enz. onderworpenen) van
een der vier vorsten zijn (zie VERDEELING en
ONDERDANEN). Daarnevens vindt men een
greet aantal Indonesiers van elders (Javanen en.
anderen), Chineezen en overige vreeinde Oosterlingen, en Europeanen, welke alien landsonderhoorigen (gouvernementsonderhoorigen) zijn.
In 1823 had Van der Capellen de Vorstenlanden
gesloten voor landverhuurders doch in 1827
herstelde Du Bus de oude landhuurgebruiken.
Door Europeesche energie en toewijding, al
ging haar belang lang niet altijd met dat der
bevolking hand in hand, zijn de Vorstenlanden een hoogstaand centrum geworden van grooten landbouw, sulker, tabak, indigo, koffie enz.
Ten gevolge van het vorstenbestuur met zijn
apanagestelsel en van de genoemde landverhuur
is de bevolking der Vorstenlanden over het geheel verre van welvarend ; in het zuiden van
Wonogiri (Mangkoenegaran) is zelfs nogal eons
voedselgebrek. Op de hoofdplaatsen Solo en
Klaten bestond voor den oorlog een bloeiende
batiknijverheid en batikhandel.
Naast een overgroote meerderheid van Mohamm.edaansche Inlanders, die bier — juist omgekeerd dan b.v. to Batavia — zeer aan lien godsdienst hechten, doch de voorschriften van zijn
wet gebrekkig naleven, heeft het Christendom
hier eon zendingsgemeente van Ch:ristenjavanen gevormd ter hoofdplaats Jogjakarta.
Nog altijd vormen de Vorstenlanden het erkende en geeerde middelpunt van Java's nationale
cultuur. Vandaar dat in Juli 1918 hot eerste
congres voor Javaansche cultuurontwikkeling
gehouden is to Solo; -vandaar ook dat van de drie
voor bereidend-hooger-onderwijs-afdeelingen der
Algemeene Middelbare School die voor wis- on
natuurku -ndige vorming to Jogja is gevestigd
geworden (Ind. Stb. 1919 no. 259), en die voor
oostersch-literaire vorming to Solo zal komen,
Eerst i.n deze eeuw is aan de economisch-agrarisehe hervorming in de Vorstenlanden de hand.
geslagen. In 1911 zijn ze — na langjarige voorbereiding — in ruwe schets aan de Staten-Generaal
voorgelegd, omdat teen de ontwerp-begrootin.g
voor de eerste definitieve inaatregelen geld uittrek; na 1912 zijn, deels door vorstenedicten,
deels door gouvernements-verordeningen, vooral
ook door stelselmatige bestuursdaden, een aantal
dezer verbeteringen ingevoerd, van welke het
koloniaal verslag nu en dan (1917, 1920), doch
'zeer beknopt, 'bericht geeft.
B e s t u u r. Het bestuur der Vorstenlanden
omvat uiteraard eenerzijds een inheemsche organisatie der vier Vorstenlandsche rijken voor het
bewind over hun onderhoorigen — welke organisatie beinvloed on gewijzigd is door het gouvernement —, ten andere een bestuursinrichting
voor de landsonderhoorigen (Indonesiers van
elders, vreemde Oosterlingen, Europeanen); beide
organisaties to zanen gebracht onder het eenparig gezag van elk der twee residenten.
De dorpsgerneenten, die elders op Java de basis der inheemsclie bestuursinriehting vormen,
ontbraken tot voor' kort in de Vorstenlanden.
1,Vel moeten zij er oudtijds hebben bestaan, gelijk

blijkt uit verscheiden rudimenten in de volksinzettingen ; wel waren zij in enkele deelen van de
Mangkoenegaran en van het sultansgebied, buiten
de landhuurstreken, nog wel aanwezig; maar het
gewone Vorstenlandsche dorp was geen dosagemeente, geen publiekrechtelijk lichaam, geen
rechtspersoon, doch een huizencomplex, welks
bewoners zooveel meesters hadden als er apanages waren, waartoe hun gronden behoorden; de
twee, drie, vier, vijf bekels (rentmeesters) in het
dorp waren, elk voor hun stuk gronds, de ware
gezagvoerders. De hervorming van 1912 on later
heeft dit geheel veranderd : men is, onder den
naam kaloerahan of loerahschap, dorpsgem.eenten gaan invoeren onder een loerah als dorpshoofd, met eenige dorpsbestuurders naast zich,
en met een dorpsgrondbezit van communale
akkers. Begin 1920 waren er in het soenansgebied
op dozen voet 401 zulke dorpen gevormd en
eenige honderden ontworpen; eind 1919 waren
er in de Mangkoenegaran 561 gevormd on 68
ontworpen; in het sultansgebied waren reeds
in 1913 een pear honderd dorpen ingesteld, die
de laatste jaren nog zeer in aantal zijn toegenomen, terwijl ook bier eenige honderden zijn
ontworpen ; de Pakoealaman telt 64 kaloerahan.
Doze hervorming van het dorpswezen is alleen
daar uitvoerbaar, waar noch apanages noon landhuurders zijn (vandaar dat zij snel gelukte in de
Mangkoenegaran, welker apanages al sinds 1870
zijn verdwenen); elders meet men wachten,
totdat, an de apanages zijn uitgelicht, ook de
landverhuurclers nog bereid worden bevonden
hun oude landhuurverhouding to doen omzetten
in de grondhuurverhouding van 1918.
Het centrale rijksbestuur — in tegenstelling
tot de organen der dorpen — omvatte vanouds :
naast den vorst een rijksbestierder (papatih
dalem in Solo en Jogja, regent-patih of boepati
papatih in de beide prinsdomrnen; voorts een
reeks van kratonambtenaren (ambtenaren ter
hofstad) zoowel voor hofstadzaken als voor plattelandszaken, en ten slotte districtshoofden
(tamping goenoeng enz.) ten plattelande, Het is
Rouffaer geweest, die het eerst met geduld on
nauwgezetheid de oud-inheemsche organisatie
der twee hoofdrijken heeft nagespeurd.
Langs drie verschillende wegen nu heeft het
Nederlandsch oppergezag getracht de oude organisatie naar zijn smaak to wijzigen.
Vooreerst — de belangrijkste, doch jongste
poging wij hebben getracht zoowel de inwendige organisatie van het vorstenbestuur der vier
rijken to verbeteren als een genoegzaam getal geschoolde bestuurskrachten to doen kweeken.
De tweede soort bestuurshervorming, die wij
— belangrijk eerder — invoerden, was er, in tegenstelling tot de vorige, een, welke poogde onzen
invloed op het inheemsche bestuur to versterken
ten einde, zonder dit bestuur zelf deugdelijker
en bekwamer to maken, onzen wil to kunnen
doorzetten.
De laatste, oudste, bedenkelijkste on hardnekkigste soort hervorming is die, waarbij wij regeermacht kortweg overbrengen van de vorsten op
ons zelf. Dit lig,t geheel in de lijn der voortschrijderide gebiedsbesnoeiing, die van den Compagniestijd tot 1831 onze staatkunde was, en van de
formuleering der. contracten met de twee prinsen,
die niet veel ve.--chillen van korte verklaringen.
De drie hier epgesomde bestuurshervormingen
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hebben in menig opzicht de Vorstenlandsche toestanden verbeterd; in naam ten bate der bevolking, zij het ook ten nadeele van haar hoofden en
vorsten ; in waarheid. echter (althans tot dusver)
weer uit een oogpunt van ordelijkheid en van
bruikbaarheid voor Europeesche behoeften, dan
uit dat van grooter welvaren der bevolking en
staatkundige soholing van haar eigen gezagdragers.
In de lijn der derde soort hervorming — besnoeiing van vorsteninvloed, opzijschuiving van
inheemsche krachten, overbienging van macht
op Europeesche autoriteiten — bewegen zich tot
nog toe ook de twee moderne instituten der waterschappen en der locale ressorten.
Een geheel eigen stempel ontving tot voor
kort de hier geschetste Vorstenlandsche staatsinrichting door de instelling der apanagehouders of
patoehs met hun rentmeesters of beies. In stede
van zelf zijn inkomsten aan belasting en vorstendienst van de bevolking te vorderen door
vorstelijke bekels of anderen, hebben vanouds
de soesoehoenan, de sultan en de prinsen veelal
het recht tot invordering overgedragen op
apanagehouders (familieleden of ambtenaren),
deels uit gunstbetoon, deels als bezoldiging; feitelijk erlangden deze apanagehouders ook andere
overheidsrechten ten aanzien der afgestane bevolking. De hervorming van 1912 nu omvat in
de eerste plaats afschaffing van dit apanagewezen apanagehouders zijn afgekocht in dier
voege, dat zij uit de rijksmiddelen hun gederfde inkomsten vergoed krijgen, waartoe b.v. het
Solosche agrarisch kantoor alle aanstellingspijagems eon voor een onderzocht ; het gouvernement sprong hiertoe financieel bij.
Op dit apanagestelsel was nu vervolgens de
hoogst gewichtige landverhuur geent. Onder landverhuur verstaat men den speciaal Vorstenlandschen vorm van grondverkrijging door een wilsovereenstemming tusschen den Europeeschen on-.
dernemer eenerzijds en den vorst of apanagehouder anderzijds; het is een transactie, waarbij
de vorst of (gewoonlijk) de apanagehouder zijn
eigen rechten tegen geldbetaling wederom overdraagt aan een Europeaan. (Zie beneden).
Geldmiddelen en belastingen.
De voornaamste inkomsten der zelfbesturende
rijken waren en zijn de geheven belastipgen. Op
vorstenonderhoorigen drukken vanouds eenerzijds geldbelastingen, met name 's vorsten landrente of padjeg, en anderzijds vorstendiensten.
De landrente bedroeg 112 (dan well/3 a 1 /5 ) van dat
vier vijfde van de dorpsakkers, dat overbleef, nadat voor den rentmeester-landrenteinner of bekel
een vijfde als ambtsveld was afgezonderd; zij
werd opgebracht hetzij in een deel van het product
(maro), hetzij in geld of andere voortbrengselen (madjegan). De vorstendiensten waren over
het geheel niet zwaar.
De inheemsche belastingen en diensten. zijn
thans totaal gewijzigd. Reeds is aangeteekend,
dat tegenwoordig de opbrengst dezer belastingen
in de vier rijkskassen komt — voor bet sultanaat echter in de kas parnahosan — en zij op de
rijksbegrootingen staan. In de twintigste eeuw
eater is dit geheele stelsel nog verder vervorind
in den guest van dat der gouvernementslanden.
Sinds 1912 voor de Pakoealaman (thans Rijksbl.
1919 no. 15), sedert ook elders, is, bij vorstenedict, in plaats van do oude vorstenpadjeg, die
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men als „grondpacht" opvatte, een landrente ingevoerd, naar het model der gouvernementslandrente van 1907. Daarnaast kennen de vorstenrijken thans een bedrijfsbelasting, een hoofdgeldheffing ter vervanging van afgeschaften vorstendienst op de hoofdplaatsen, een vorstendienstregeling ten plattelande, enz., elles naar het
voorbeeld van overig Java.
Agrarische toestanden en agrar i s c h e wetgeving: bouwrecht, domeinrecht, landverhuur, Vor8tenlandsche grondverhuur.
De grondslag der agrarische toestanden in de
Vorstenlanden is aanmerkelijk anders dan die in
- de rest van Java. Sommigen nemen aan, dat het
bijzondere in het Vorstenlandsche grondenrecht
een aloude schepping is van het vorstengezag:
de vorst eigenaar van allen grond, de Inlander
deelbouwer (maro-contract), die ten blijke van
dit wankele deelbouwrecht jaarlijks een deel
van zijn product als padjeg of grondpacht
heeft in te leveren aan den vorst of diens vervanger. Voor anderen echter staat het vast,
dat het Vorstenlandsch grondenrecht van oorsprong geheel gelijk is aan dat van overig Java,
doch dat het oppressieve vorstenbestuur kans
heeft gezien om in dit kerngebied der rijken —
niet in de buitenprovincien — de bevolkingsrechten op den grond dermate te knevelen, dat van
het oude beschikkingsrecht der dorpen en het
oude inlandsch bezitrecht der individuen nog
slechts sporen overbleven. De vorsten beschouwden den grond als hun domein, hun eigendom,
en behandelden datgene, wat naar deze tweede
zienswijze inlandsche rechten der kerndorpers
(koeli kentjong enz.) waren, als gedoogde rechten, van 's vorsten welbehagen te eenenmale
afhankelijk. Vast staat voor beide opvattingen
nopens het vroegere verleden, dat in het jongste
verleden de vorst alvermogend was over den
grond, en dat het inlandsch bouw- of bewerkingsrecht vrijwel machteloos stond tegenover den
vorst, diens apanagehouder of den in des patoehs
recht tredenden landhuurder. Bij de reorganisatie van na 1912 heeft het gouvernement blijkbaar geopteerd voor de opvatting, die den vorst
alle en den Javaan geen rechten toekent ; hetgeen
natuurlijk het voordeel bood, voor alle herschepping van de agrarische toestanden de volstrekt
vrije hand to laten, zoodra men den vorst gewonnen had.
De landverhuur, sedert 1818 vooral in zw ang
gekomen in de Vorstenlanden, kwam nu hierop neer : vorst of apanagehouder stond den
landhuurder het recht of om van den Javaanschen grondgerechtigde de praestaties to
inners, die deze schuldig was aan hem zelf, vorst
of apanagehouder, doch zijnerzijds verbond zich
de landhuurder om aan vorst of apanagehouder uit to keeren een tegen dien afstand opwegend bedrag, aangeduid als huurschat, panjewa;
een recht op den grond zelf kreeg de Europeaan
door de landverhuur niet. Ten gevolge van deze
overdracht was de Javaansche koeli dus verplicht om voortaan te leveren aan den landhuurder. De landhuur voerde nu twee geheel
andere manieren in om zich de verschuldigde
helft van 's Inlanders grondopbrengst to verzekeren : het bengkokstelsel en het glebagan-stelsel.
Bij het bengkokstelsel (vastveld-stelsel) krijgt
de Javaan de totaal vrije beschikking over
de seherp aangewezen ee'ffie helft van zijn grond
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met den daarvoor noodigen arbeid, doch stelt

hij de andere gepreciseerde helft van zijn grond
plus den daarvoor noodigen arbeid geheel

ter dispositie van den landhuurder volgens
diens aanwijzingen; dit bengkok-stelsel komt
voor bij cultures met waste heesters of boomen:
koffie, cacao, enz. Het veel frequenter glebaganstelsel (kantelveldstelsei) daarentegen laat het
genot van deze twee heiften orn beurten afwisselen tusschen Javaan en landhuurder, gelijk noodzakelijk is voor laaglandoultures als sulker en

tabak.
De reorganisatie op a7arisch gebied heeft,
tegenover dit oude stelsel van landverhuur,
een nieuw stelsel geplaatst, dat van een
Vorstenlandsche grondverhuur naar het model
der grondverhuur voor de rest van Java
doch daaraan niet geheel gelijk. Het is een
regeling (kroonordonnantie), uitgegaan van het
gouvernement (Ind. Stb. 1918 no. 20) met instemming van de vier vorsten. Zich baseerende
op het door recente vorstenschenking ontstane
grondbezit der nieuwe Vorstenlandsche dorpsgemeenten (kaloerahans), hetwelk bezig is in de
plaats te treden van het oude bouwrecht van
individueele dorpelingen, rnaakt de regeling
van 1918 de nieuwe grondhuur tot een transacniet langer tussehen Europeaan en vorst
of apanagehouder, maar tusschen Europeaan
en dorpsgemeente dan wel tusschen Europeaan
en ambtsveld- (pensioengrond-) houcier; tot een
transactie, die niet meer gebaseerd zal zijn op
overdracht van verpliehte padjeg en verplichte
diensten (met de daaraan gegeven gekunstelde
uitwerking van dwang), doch op vrije wilsovereenstemming tusschen dorp (of ambtsveidhouder) en ondernemer wat den grond betreft, en op
vrije wilsovereenstemming tusschen dorpsbewoners en ondernemer wat de arbeidskracht betreft; de huurterrnijn voor dorpssawahs kan 21 1/ 2
zijn. Belangrijke punten bij de toepassing ja r
zijn: het waarborgen aan de in.landsche deelgerechtigden in de nieuwe dorpsakkers (wellicht
hun oude bouwvelden), dot het grondverhuren
door het dorp hun niet ook doze nieuwverkregen rechten weer aThandig maakt (de hunrovereenkomst moet dan ook worden verleden ten
overstaan van een bestuursambtenaar), en het
waarborgen aan alle inlandsche grondbewerkers
van een behoorlijk loon. Op beid.e punten
wordt gouvernementstoezicht geoefend, daar
de bedoeling der geheele hervorming juist is de
strijdige belangen van bevolking, grooten landbouw en vorst to verzoenen.
Ten einde no tussehen het oude landh.uurstelsel
en het nieuwe, zoo geheel ander°, Vorstenlandsche grondhuurstelsel een brug to bouwen —
want tal van landhuurcontracten zouden in 1918
nog voor jaren blijven voortduren decreteert
Ind. Stb. 1918, dat de resident de landhuurgronden broksgewijze aan het oude regime kan onttrekken, naargelang hun huurtermijn afloopt,
doch tevens dat landhuurders, die berejd zijn
v6or een aan te geven tijdstip hun landhuur
in een nieuwe, gemoderniseerele vorstenbeschikking te doen ornzetten, zullen mogen rekenen op
een toekenning van dit nieuwe genot voor vijftig
jaar, terwijl de conversie on verrekening van
oude in nieuwe contractsbepalingen zal gesohieden met •zorg:, en terwijl gedurende de vijf
eerste jaren de -worst hen, zoo noodig, zal helper

aan verplichten cultuur-arbeid tegen betaling van
behoorlijk loon. De bevoegdheid tot een en ander
behoudt de vorst zich voor in zijn brieven van
grondschenking aan de kaloerahans. In 1920 hadden reeds in een aantal districten alle landbouwondernemingen zulk een conversie aanvaard,
waardoor dan de reorganisatie van dorps- on
grondwezen in zulke districten mogelijk wordt, en
die later in een gewone grondhuur zal overgaan.
Rechtspraak, adatrecht. De gewiehtige Jogjasche agrarische rechtbank, balemangoe (voor 1891: pasowan mangoe) geheeten,
is in 1917 teruggebracht tot een administratieve
instantie voor apanage- en agrarisehe kwesties.
De cone Vorstenlandsche godsdienstige rechtor
(soerambi) van elk der rijken Solo, i'vlangkoenegaran en Pakoealaman is door ens afgeschaft in
1903, terwij1 die van Jogja na 1903 een zeer beperkte competentie heeft behouden ; in plaats
daarvan werkt thans op elk der beide gewestelijko
hoofdplaatsen eon priesterraad op den voet van
Ind. Stb. 1882, wederom voor lands- on zelf bestuurs- onderhoorigen gelijkelijk. All Europeosche
rechters vindi men sinds 1903 vijf rosidentiegerechten in Soerakarta en een in Jogjakarta.;
voor alle I and a,arden l andgerce ht en . Residontiegerechten, landraden enz. ressorteeren onder den
raad van justitie te Semarang. De vorstenrechtspraak voigt regels van adatprocesrecht, geen
regels van het ifulandsch Reglement ; de vorsten 7
landschoermbi'vtnd jzoerhcid, dat, in afwijking, van de Mohammedaan.sole wet, getuigen er vooraf werden beeedigd.
VREEDE (ALBERT CORNELIS). Geboren te
Gorinchem 1840. Na in 1859 het candidaatsexamen in de klassieke letteren afgelegd te hebben, zette hij deze studio niet verder voort, doch
vertrok in 1861 naar Indic, waar hij -bij de suikercultuur in Oost-Java werkzaam was. In 1870
legde hij het Indiach ambtenaars-examen af. Hij
keerde evenwel niet naar Indio terug, doch
vestigde zich als privaat-docent in het Javaansch
aan de toenmalige Rijksinstelling ter opleiding
van Indische ambtenaren, word in 1877 hoogleeraar der Rijksuniversiteit te Leiden. Bovendien bleef Vreede tot de opheffing der gemeentelijke installing ter opleiding van .iindische ambtenaren hieraan verbonden. In 1892 word hij an
de verschij rdng van zijn Catalogus der Javaansche
on Madoereesche Handschriften der Leidsche
Universiteitsbibliotheek, Doctor honoris cause in
de taal- on letterkunde van den Indischen Araipel. Hij overleed 20 Aug. 1908 to Leiden. Van
zijne geschriften zijn to noemen: het JavaanschNederlandsch Handwoordenboek, waarvan hij de
2e uitgave (1875) met Roorda, de 3e (1886) alleen
en de 4e (1901) met dr. Gunning uitgaf ; de latere
uitgaven van Roorda's Javaansche grammatica;
de derde druk van Meinsma's uitgave der Babad
Tanah Djawi 1903; zijn onderzoek naar de beteekenis der Javaansche wortelwoorden in Actes
du 6'e Congres des Orientr.-distes h Leyde, Section
polynesienne, 37 sq. Voorts de Handleiding tot
de beoefening der Madoereesche taal, in vier
deeltjes, waarvan de tweede druk in 18'82-1890
verscheen, en do uitgave der Madoereesche Tjarota Brakaj (Leiden, E. J. Brill, 1878).
VREEMDE OOSTERLINGEN. Sedert de inwerkingtreding op 1 Januari 1920 van het
nieuwe art. 109 Reg. regl. (Ind. Stb. 1907 no. 205,
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1919 no. 622) worden niet langer de personen, havens Singapore, Riouw (Tandjoeng Pinang) en
doch de wettelijke voorschriften verdeeld in ca- Sabang over 1913 en Makasser over 1905, uitgetegorieen : in bepalingen voor Europeanen (onder drukt in guldens.
Welke nu ook de vroegere „met Europeanen geInvoer.
Uitvoer.
Totaal.
lijkgestelden" vallen), bepalingen voor Inlanders,
Singapore 677.800.000 544.500.000 1.222.300.000
en bepalingen voor vreemde Oosterlingen.
Riouw (Tandjoeng
De gezamelijke vreemde Oosterlingen (ChineePinang)
5.500.000 26.000.000 31.500.000
zen, Arabieren, Klingaleezen, enz.) vormen noch Sabang
13.600.000 20.100.000
33.700.000
een staatkundige, noch een economische eenheid; Makasser
4.100.000 - 9.600.000
13.700.000
op hun belangen wordt deels door de ambtenaren In verband hiermede werden gaandeweg al de bovoor Chineesche zaken, deels door den adviseur vengenoemde vrijhavens opgeheven en geleidelijkvoor inlandsche en Arabische zaken gelet. De vr. bij het tolgebied ingelijfd met uitzondering van
0. hebben, voor zoover zij Ned. onderdanen zijn, Riouw (Tandjoeng Pinang) en Sabang. Het feit
verkiesbaarheid of benoembaarheid voor locale verdient stellig vermelding dat, terwijl in die
raden en volksraad — dat onder de gekozen vroegere vrijhavens, de laatste jaren voor de inleden van den volksraad een of meer vr. 0. zullen lijving, een bijna absolute stilstand van de in- en
zijn, wordt voorgeschreven, maar is door de uitvoeren viol waar te nemen, de handelsomzet
verkiezingsregeling niet gewaarborgd ; kunnen, na de inlijving er .dadelijk aanmerkelijk steeg.
onder hetzelfde voorbehoud, actief kiesrecht Zooals de huidige toestand is, doet men j uister
hebben voor locale raden, voor zoover dit reeds niet meer van vrijhavens te spreken, maar van
bestaat; en deelen in de openstelling van schier vrijgebieden. In den loop der jaren is in Nederalle ambten voor Nederlandsche onderdanen landsch-India geleidelijk een aaneengesloten tolhoewel de opleidingsgelegenheden somtijds voor gebied ontstaan met daarbuiten niet enkele hahen gesloten zijn, gelijk het geval is met de yens, maar bepaalde streken, waar geen rechten
inlandsche rechtsschool te Batavia. geheven. warden. Die streken zijn thans : het eiland
Juist omdat de -vr. 0. geen eenheid vormen, zal We (gouvernement Atjeh en Onderhoorighemen de meeste gegevens hebben te zoeken op den) ; de kust van het landschap Siak (gouverARABIEREN, CHINEEZEN, KLINGALEE- neinent Oostkust van Sumatra) van of de grens
ZEN, enz. ; een oude benaming voor Engelsch- van het landschap Bangka tot de Soengei
Indiers en voor lieden van het Maleische schier- - Lakar, alsmede de voor die kuststrook gelegen
eiland is „Mooren". eilanden, met uitzondering van de Siak-rivier,
VRIJ (JOHAN ELIZA DE). Geb. to Rotter- waar rechten worden geheven; de eilanden
dam 31 Januari 1813; overleden te 's Gravenhage van den Riouwarchipel, on de afdeeling Zuid31 Juli 1898. Beroemd kinoloog. In 1832 vestigde Nieuw-Guinea van de residentie Nieuw- Guinea.
hij zich als apotheker to Rotterdam, ward in '37 De voornaamste in die vrijgebieden gelegen
to Leiden. tot Dr. in de chemie gepromoveerd, on havens zijn: Sabang, Bengkalis, Tandjoeng
volgde in '41 G. J. Mulder op als leeraar aan Pinang on Merauke. Die vrijgebieden zijn van
de klinische school to Rotterdam. In '57 ward
de reehtenheffing uitgezonderd, niet omd.at men
hij als scheikundige veer de kinacultuur op Java
— gelijk vroeger — door tolvrijheid den handel
aan F. W. Junghuhn toegevoegd, een werkkring,
en de scheepvaart wil lokken, maar omdat, hetzij
dien hij reeds in '63 verliet. Groot is de Vrij's
eene beteekenende handelsbeweging, hetzij de
verdienste op kinologisch gebied, o.a. veer de
omstan.digheid, dat de heffing van tolrechten de
beproeving der zuiverheid van het kininesulfaat daarvoor to maken onkosten niet zouden dekken,
uit den handel, en voor de bereiding van een
inlijving bij het tolgebied vooralsnog niet gegoed kina-extract (Extractum cinchonas liquiwenscht doen zijn. Slechts ten aanzien van de hadum ; de zg. ,,kina-droppels van Dr. de Vrij").
yen Sabang ligt aan de tolvrijheid nog het oude
VRIJE DESA'S. Zie DESA'S (VRIJE).
denkbeeld van het lokken van handel on scheepVRIJGEBIEDEN. Zie VRIJHAVENS.
vaart ten grondslag.
VRIJHAVENS. Een vrijhaven is een haven,
VRIJMETSELARIJ. Zie de groote Encyclowaar de schepen van alle landen gelijkelijk worpaedie van Ned. Indi6.
den toegelaten en de in- en uitgevoerde goederen
VULKANEN. Zie het uitvoerige artikel in de
aan geenerlei douenereehten zijn onderw.orpen.
groote Encyclopaedic van Ned. lndie, en, in deze
In 1829 word Tandjoeng Pinang (Riouw) tot I beknopte Encyclopaedic, op de namen der voorvrijhaven -verklaard, in 1847 Makesser, in 1849 I naamste vulkanen.
Aliened° en Kema, in 1853 Amboina, Tomato,
VIJURr4.AKEN. Tegenwoordig maken no moor
panda en Kajeli,in 1899 het eiland
(Sabang).
beschaaide volken van. Nederlandseh-India, zooBij de stichting van al die vrijhavens was steeds
ails de Javanen en Maleiers, reeds gebruik van lc,
het oog gevestigd op de haven van Singapore, I cifers, die in ha Maleisein pe"nijoliic api of Boris
dear men zich telkens voorstelde op die wijze een
api, in het Javaansch tjoraan genoemd worden.
deal van het werehlverkeer van Singapore te
Thans vindt men bijna overal de Zweedsche lucikunnen afleiden near de nieuwe vrijhavens.
fern. Daarentegen maken de naeeste andere IndoDe verwachtingen, van de achtereenvolgende
nesii, rs nog gebruik van primitieve instrumenten,
maatregelen gekoesterd, zijn op den duur alle op
die men bij de meest uiteenloopende onbeschaafde
even zoo vele teleurstellingen uitgeloopen. Voor
volken terugvindt. (Vgl. o.a. Peschel, Volkeren na de vrijverklaring bleef het handels- en
kunde en Schurtz, Urgeschichte der Kultur).
scheepvaartverl:cer op al die plaatsen absoluut
Hiertoe behoort in de eerste pleats het veeronbeteekenend in vergelijk met den wonderbaer- slaan door iniddel van een steen tegen een stuk
lijken vooruitgang, welken de handelsomzet to bamboo, waardoor vonken ontstaan, die op tonSingapore verkreeg. Om hiervan een denkbeeld del opgevangen worden.
to geven, worden hieronder tegenover elkaar de
Bij enkele volken echter, die de bewerking van
cijfers geplaatst van den handelsomzet in de vrijhet ijzer kennen, wordt de steen of het aardewerk
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VUURMAKEN—WAHHABIETEN.

vervangen door een stuk staal, b.v. bij de bewoners van Goram. Weder anderen, b.v. de Bataks,
gebruiken geen bamboe, maar vuurstaal en vuursteen.
Eene tweede manier om vuur te maken, die ook
buiten den Ned.-Ind. Archipel zeer verspreid is,
bestaat daarin, dat men twee stukken bamboe of
hout op elkander wrijft. Dit doen de Orang benoewa van den Riouw Lingga Archipel, de inboorlingen. van Perak en Selangor op Ivialaka en de
Maleiers van Sumatra.
Naast den vuurwrijver staat de vuurzaag,
waarvan Ling Roth (The natives of Sarawak and
British North Borneo, I, N. 377) eene afbeelding
geeft. Deze bestaat uit twee stukken bamboe,
waarvan het eene inkervingen heeft, terwijl het
andere met eene uitholling in het midden daar
dwars overheen gewre -ven wordt. De vuurzaag
komt ook voor op de Kei-eilanden en ook op
Java, waar zij in het Soend. miroeha heet.
Een vierde wijze van vuurmaken is die, waarbij

men een dun lang houten stokje loodrecht n een
gat zet, dat in een langwerpig vierkant plankje
gemaakt is, en het dan ronddraait. Deze vuurboor komt o. a. voor bij Dajaks, op Nias, bij de
Bataks, de Madoereezen, op Ceram, de Loeang
Sermata eilanden, Wetar en de Toradja's van
Midden-Celebes. Sommige stammen hebben deze
vuurboor nog praktischer gemaakt door er een
drilboor van to maken.
Weder eene andere manier om vuur to maken
is die door samengeperste lucht, de vuurpomp,
waarbij een stamper in eon houten of hoornen vijzeltje met kracht geslagen wordt. Ze komt of
kwam voor op Borneo, Sumatra, Java.
VIMIG KOTO (vgl. L. Koto onder KOTO).
Afdeeling van de residentie Sum. Westkust met
hoofdplaats Pajo Koemboeh, standplaats van
den Assistent Resident, verdeeld in de 4 onderafdeelingen Pajo Koemboeh, Soeliki, Pangkalan
Kot6 Baroe en Bangkinang (zie aldaar). Het
aantal zielen bedroeg eind 1917 ruim 185000.

W.
WAAL (ENGELBERTUS DE). Heeft als puplicist en staatsrnan Indio in velerlei opzicht aan
zich verplicht. Geboren te 's Gravenhage in
1821 h'i begaf zich in 1837 near Batavia, en
trad aldaar als klerk in dienst van de Algemeene
Secretarie, om achtereenvolgens tot Gouvernements-secretaris op te klimmen (1850). Na in
laatstgenoemde qualiteit ook bij poozen als wearnemend Aigemeen seeretaris te zijn opgetreden,
werd hij in Juni 1856 benoemd tot Directeur
der Middelen en Domeinen, welk ambt hij tot
Februari 1858 bleef bekleeden, toen hij tot
herstel van gezondheid verlof moest aanvragen
naar Nederland, waar hem op zijn daartoe
ingediend verzoek in het voorjaar van 1860
een eervol ontslag uit 's lands dienst verleend
werd.
In 1868 trad hij op als Minister van Kol.
(kabinet Fock— Van Bosse).
Gedurende De Waal's ministerschap kregen
twee hoogst belangrijke maatregelen hun beslag,
waaraan zijn naam onafscheidbaar zal verbonden
blijven, t. w. de agrarische wet van 9 April 1870
(Ind. Stb. no. 55) en de wet ter regeling van de
suikercultuur op Java van 21 Juli 1870 (Ind. Stb.
no. 136). Zie AGRARISCHE WET en PREAN GE RS TELSEL.
Hij overleed in zijn geboorteplaats 1Juli 1905.
Voornaamste publicaties: Geschiedenis der Ned.
Ind. financien van 1816-1825, Ned. Indio in de
Staten-Gen. sedert de Grondwet van 1814; Onze
Ind. financien. De Koloniale politick der grondwet en hare toepassing tot 1 Februari 1862.
Aanteekeningen over Koloniale onderwerpen;
serie 1 tot en met 12.
WADJIB. Verplicht, noodzakelijk volgens de
Mohammedaansche wet.
WADJO. Onderafdeeling der afdeeling Boni,
gouvt. Celebes en Onderh., alsmede naam der
standplaats van den eontroleur dier onderafdeeling. De onderafdeeiing bestaat uit het landschap
Wadjo met de Pitoempanoewalanden en Kera.

Zelfbesturend landschap in het
WADJO.
gouvernement Celebes on Onderhoorigheden. Het
is naar schatting 2750 K.M. 2 groot, is gelegen
op Zuidwest-Celebes on grenst ten Noorden aan
Loehoe, ten Westen aan Masenrempoeloe, AdjaTapparang en Soppeng, ten Zuiden aan Boni
( Bone) en ten Oosten aan de golf van Boni, daar
de vroeger tot Boni behoorende Pitoempanoewalanden sedert bij Wadjo zijn gevoegd. Wadjo
wordt gevormd door eon aantal landschappen,
die to zamen een federatie vormen onder een
hoofdvorst, met den titel Aroe Matowa, en een
aantal grooten. De bevolking van Wadjo wordt
gesehat op 70.000 personen (Boegineezen), die
voor het meerendeel van den handel en aan de
kuststreek van de vischvangst 'even. Rijst on
djagoeng (inais) zijn de hoofdvoortbrengselen
van het land, dat grootendeels vlak en laag is.
Zie overigens het art. BOEGINEEZEN.
WAHAI. Onderafdeeling van de afdeeling
Ceram, residentie Amboina, bestaande uit het
Noordelijk gedeelte van Midden-Ceram, van de
negorij Noekoehai in het Weston af, tot ongeveer
de negorij Oehe Kaehlakin in het Oosten, benevens uit de Poeloe Toedjoeh, (het 7e eilan.dje
is sedert eenige jaren verd -wenen) N.W. van de
Sawai-baai. (Zie verder CERAM).
WAHAI. Hoofdplaats van de gelijknamige
onderafdeeling op het eiland Ceram, gelegen
Oostelijk van de Sawai-baai aan de baai van denzelfden naam. Zij ligt op eene vlakte, waarachter
het terrein oploopt tot eon lagers heuvelrug.
Standplaats van een Controleur of Gezaghebber
bij het Binnenlandsch Bestuur.
WAHHABIETEN. Mohammedaansche sekte,
aldus genoemd naar harem grondlegger Mohammed ibn 'Abd al-Wahhab (t 1787). Zij worden
wegens hun verzet tegen verscheidene algerneen
als orthodox erkencle gebruiken en opvattingen
door de groote meerderheid der Mohammedanen
als ketters beschouwd.. Naar hunne overtuiging
waren in den Islam vele afkeurenswaardige

WAHHABIETEN
„nieuwighedeny binnengedrongen en behoorden
de Moslims zich weder naar de zeden en opvattingen uit den tijd van den Profeet te richten. Zij
verwierpen in het bijzonder de algemeen in den
Islam heerschende vereering van heilige graven
en reliquieen-dienst, die zij als veelgodendom
brandmerkten en kwamen verder op o. a. tegen
allerlei door den Islam gedulde of althans niet
krachtig genoeg bestreden vormen van weelde
en genot zooals het rooken van tabak en het
dragen van zijde en goud door mannen. Voor het
meermalen uitgesproken vermoeden, dat de
Padribeweging (zie PADRI'S) met het optreden der Wahhabieten in verband gestaan zou
hebben, bestaat geen grond.

WAHIDIN SOEDIRO HOESODO (MAS NGABEHI). Geboren in Djokjakarta (desa AIEaten)
omstr. 1880, studeerde voor geneesheer en yestigde zich, na eerst eenigen tijd assistent-leeraar
te zijn geweest aan de school tot opleiding van
Inlandsche artsen, te Djokjakarta. Hij wijdde
zijn leven aan de opheffing van het Javaansche
yolk. Als voorzitter van het eerste Javanencongres, kort na de oprichting van de Vereeniging Boedi-Oetomo in 1908, duidde hij dat congres aan als „de geboorte der Javaansche rationale gedachte”. Dokter Wahidin was tevens een
talentvol beoefenaar van Javaansche kunst, in
het bijzonder van de gamelan en de wajang.
Hij overleed te Djokjakarta 26 Mei 1916.
WAIGEOE of BATAN WAGE. Het grootste
en meest Noordelijk gelegen eiland van de
Radja-Ampat groep (zie aldaar), ten Noordwesten van Nieuw-Guinea tusschen 0° en 0° 21'
Z.B. en 130' 12' en 131 20' O.L. Administratief
behoort het tot de afdeeling West-Nieuw-Guinea,
residentie Nieuw-Guinea.
Waigeoe heeft, behalve in het Zuidwestelijk
gedeelte, weinig strand; het bergachtige terrein
daalt nagenoeg overal steil in zee af; de hoogste
toppen in het binnenland bereiken een hoogte
van 300 tot 500 M.
Het eiland is zeer dun bevolkt ; het aantal inwoners is echter niet bekend. Het binnenland
wordt bewoond door Papoea's, de kustplaatsen
door een gemengd ras van volken uit den Oostelijken archipel en enkele Papoea's, die den Islam
hebben aangenomen. De voornaamste kampoengs
zijn Moemes, zetel van den Radja van Waigeoe
en evenzoo van den Kapitan Laoet; verder
Wawiai op de Zuidkust, aan straat Kaboei; deze
kampoeng staat geheel in het water, op het strand
staat alleen een hutje met een twaalftal ruw
bewerkte korwaars en afbeeldingen van vogels,
krokodillen, huisjes en wapenen.
De voornaamste voortbrengselen van Waigeoe
zijn sagoe, vogelhuiden, schildpad, tripang en
schelpsoorten, terwijl als takken van nijverheid
genoemd kunnen worden het vlechten van matten en het maken van schelpen armbanden.
Beroemd is de op dit eiland en ook op Batanta
. voorkomende roode paradijsvogel (paradisea
rubra).
WAINGAPOE. Zie MIDDEN-SOEMBA.
WAIWIKOE WAIHALE. (Webikoe Waihale).
Het groote Eeloesche rijk, dat oude tijden met
Groot-Soubait de lieerschappij decide over het
Nederlancische deel van Timor en ook een deel
der Zuideljjke landschappen van PortugeeschTimor. Het besloeg de tegenwoorclige ond4rafcleelingloe en stond onder can Lio-Rai
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of Meroraak Oan, die zijn zetel had te Beschama
aan de Zuidkust, terwijl het zijn invloed ook had
uitgebreid over het sedert weer bij Midden-Timor
gevoegde Anas. Het viel sedert uiteen en wat er
van overbleef, de oorspronkelijke — naar men
zegt Minangkabausche — nederzettingen, vor-

men er nog maar een gering deel van. Zie Grijzen,
Beloe. T. Bat. Gen. Dl. 54, 3e stuk.
Het landschap maakt thane een onderdeel uit
van het landschap Melakka.
WAJANG. Zie TOONEEL.
WAJANG - WINDOE. Deze naam is door Verbeek (Java, II, 703) gegeven aan een vulkaangroep ten Z. van Bandoeng, waarvan het oudste
gedeelte bestaat uit een meer dan 6 KM. wijden
ringwal, die een deel van de bekende en vruchtbare hoogvlakte van Pengalengan omsluit. Op
den Oostrand liggen de beide kraters Wajang
en Windoe, met de Kawah Bodas. Beide zijn
ruim 2100 M. hoog.
WAKAP. Verbastering van het Arabische
wakf, met welke benaming in het Mohamm. recht
,de zgn. „goederen in de doode hand" worden
aangeduid. Zoowel onroerende als roerende zaken
,kunnen op deze wijze buiten het handelsverkeer
worden gebracht. In Ned.-India bestemt men
bijv. dikwijls Koran-exemplaren en andere Kitab's tot wakap, evenals lampen en andere voorwerpen ten gebruike in de moskee. Ook worden
akkers en tuinen wel voor dit doel afgezonderd,
opdat de opbrengsten voor altijd ten bate van
den Moslimschen eeredienst zullen strekken.
Moskeeen zijn volgens de Moslimsche wet reeds
wegens hare bestemming als wakap-goederen to
beschouwen. Op Java is de stichting van Mohammedaansche bedehuizen krachtens een voorschrift, opgenomen in Ind. Bijblad. no. 6196,
onderworpen aan het toezicht en de voorafgaande goedkeuring van den Regent, ten einde te voorkomen, dat noodeloos en in strijd met het algemeen belang stukken gronds blijvend aan het
verkeer zouden worden onttrokken. Het beheer
van wakap-goederen berust volgens de Mohammedaansche wet, indien niet uitdrukkelijk op
bijzondere wijze daarin voorzien is, bij den rechter, den kcidhl (op Java dus bij den panghoeloe).

Daar de waki-making meestal als een vroom
werk, ter verwerving van hemelsch loon geschiedt, tracht men daarbij zoo getrouw mogelijk
de voorschriften der Moslimsche wet na to leven.
In Atjeh noemt men ook de voor een bepaald
doel afgezonderde dorpen of streken : wakap
(aldaar als wakeueh uitgesproken).

WALANG. Javaansche naam voor Boschsprinkhanen en Veldsprinkhanen (Locustiden en
Acrididen).
WALANNAE. Rivier op Celebes, zie aldaar
onder e. de ZumARm.
WALL 1 3 . Mohammedaansch heilige; vriend
Gods (letterlijk: iemand, die God nabij is). In het
bijzonder worden aldus de heiligen genoemd, aan
wie in Ned.-India de invoering . van den Islam
in verschillende gewesten wordt toegeschreven.
2 - . In het Mohamm. recht : de naaste manlijke
bloedverwant en vandaar ook: de voogd,
en de persoon, die bij het sluiten van een
Mohamm. huwelijkscontract de bruid aan den
bruidegom ten huwelijk geeft, onverschillig of
deze persoon inderdaad een bloedverwant der
bruid dan wel een van overheidswege, bij ontstentenis van zulk eenen bloedverwant, optreden-
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WALT-- WAFENS DER INLANDS( HE BEVOLKING.

de beambte is. In het eerstbedoelde geval duidt
men den wall, in het bijzonder aan als wall nasab,
in het laatstbedoelde als wadi hdkim (het Arabische woord nasab beteekent: famiiiebetrekking en
hdkim: rechter, overheidspersoon). Vgl. HEILIGEN (MOH. INDISCHE) en ISLAM, III, c.
WALIAN. Zie PRIESTERS.
WALIRANG (ook wel WARMAN G) b2teekent
in het algemeen zwavel, en wordt daarom soms
gebruikt als naam voor vulkanen. Zoo wordt een
der toppen van het ArdjoenA gebergte Walirang
of Welirang genoemd (zie bij ARDJOENO).

WALL (IIERMANN THEODOR FRIEDRICH
KARL EMIL ItVILHELM AUGUST CASIMIR
VON DE). Geboren 30 Maart 1807 te Giessen
(groot-hertogdom Hessen Darmstadt). Trod in
militairen dienst, vertrok 1828 near Batavia,
werd in 1831 kommandant van het korps inl.
cavalerie (djajang sekar, zie aldaar) te Cheribon,
ging later in civielen dienst over, was van 18461855 civiel-gezaghebber van Koetei en de Oostkust van Borneo, in welke (untie hij verschillende onderzoekingsreizen ondernam. In 1855
kreeg hij, net toekenning van den rang van
ass.-resident der le kl., de opdracht een Maleische
spraakkunst en een Mal.-Ned. en Ned.-Mal.
woordenboek semen te stellen; hij vestigde zich
to Riouw en deed van 12 Juli 1860 tot 14 Febr.
1862 een reis over Malaise Eerst In het laatst
van 1872 was het eerste deel van het woordenbook gereed. Inmiddels was hij tot den rang
van resident verheven. Von de Wall stiert to
Riouw den 2deri Mei 1373, en Dr. Neubronner
van der Tuuk (zie aldaar) vereenvoudide do
uitgaaf door het woordenboek, dat aanvanhelijk in 6 tot 8 deelen zoo verschenen zijn
tot 3 deelen to beperken, waarvan het leatste in
1884 het heist zag; het supplement werd in 1897
door Dr. van Ronkel uitgegeven.
Andere gesehriften van zijn hand zijn a. a.;
Vormveranderingen dea Maleische teal. Vaststelling der beteekenis en afstamming van eenige
in 't Mal. gebruikelijke woorden, T. Bat. Gen.
XI; Matan, Simpang, Soekadana, de Karimataeilanden en Koeboe (W.afd. v. Borneo), T. !Jet.
Gen. XI ens. enz.
Zie over zijn. zone A. F. v. Dewall, order
DEWALL.
WALLA €:::E (Al_ RED RUSSE4
het art.
in de gi oote Eneyelopae,lie van Ne6..snuff;.
WALOEH (J Av. ) Zie C ta% URI;
en LAGENARIA.
WALVISSCHEN (Cetacea), geheel can het
Leven in water gebonden zoogdieren, wier
lichaam dienovereenkomstig eon zoodenige wijziging ondergaan hooft, dat zij den oppervickkigen
besehouwer can visschet) doers denken.
De nit den Indischen Arehipel met zekerheid
bekende soorten waren tot voor kort weinig talrijk. Het geringe aantal stand in geen verhouding tot de gesteldheid der zeeen van den Arehipel, die rijk zijn aan visschen en inktvisschen.
Men ziet er dan ook vaak talrijke scholen van
dolfijnachtige Walvisschen. De kennis ervan
wordt bemoeilijkt, doordat in den Indischen
Archipel slechts zelden Walvisschen sehijnen te
stranden en doordat tegenwoordig de vangst dier
dieren slechts geschiedt door de bewoners van de
kampoengs Lamakera op Solor en Lamararap op
Lomblbm, beide in den Timor-archipel. Hier kon
dan ook de Sibop•a-Expeditie binnen weinige

uren een aantal walvischschedels verzamelen,
waardoor Weber (Jets over walvischvangst in den
Indischen Archipel,Rumphius Gedenkboek, 1902,
N. 89) de van den Archipel bekende soorten van
Tandwalvisschen met verscheideno vermeerderen
kola, De walvisschen worden door de bewoners
der genoemde kampoengs geharpoeneerd, aan
wal gebracht en dear zoo grondig mogelijk van
elle zachte deelen ontdaan, die gegeten worden ;
zelfs de hersenen worden daartoe uit den schedel
gehaald. Tot hun buit behooren ook groote soorten, zooals Vinvisschen en de Potviech (zie aldear). Behalve ter wille van het vleesch wordt
de jacht ook bedreven om de traan, die nit
het spek van enkele soorten gekookt wordt.
Het bedrijf worth, geheel op inlandsche wijze
beoefend, met kleine, voor dit doel gebouwde
roeibooten, die zich niet ver van de kust verwijderen en een uitbouwsel hebben aan den
voorsteven, waarop de harpoenier plaate neemt.
De harpoen gelijkt op dien, waarmee in den
Archipel meer algemeen haaien en andore
groote visschen gevangen worden; hij is van
ijzer, wordt los op een stole gestoken en van een
lijn voorzien, die hem met de boot verbindt.
Ben echt Indisch cercmonieel vergezelt het gereed
maken van de vangst voor het gebruik.
WAMPOE. Zie LA_NGKAT.
WANDAMIVIEN. Landschap can den Zuidwestelijksten inham der Geelvinkbaai (Wandemmenbaai geheeten) in Nieuw-Guinea, en in engeren zin de Oostelijke kuststrook van dien inham,
grenzende aan do Westelijke hellingen van Let
Wondiwgi-oebergte. Men vindt er elf kampoengs
(de grootste, Rosie. heeft een f e nti tal huizen),
die bijna alle langs de kust zijn gelegen. Alle aan
zee gebouwde woningen zijn op paler boven het
water opgetrokken en hebben geen verbinding
met den vaster wal. Wandainmen is rijk aan sagoepalmea en uit de hoogere bcrgstreken verkrijgt men masoi-schors on muskaatnoten. De
strandbewoners booden zich bezig met vischvangst, de and eren met net vervaardigen van
prauwversiersels, het kloppen van boombast en
het bakken van sagoe-oventjes, wells bedrijf
voor. al iri Basic veal wordt uitgcoefend.
WAPENS DER INLANDSCHE BEVOLKING.
UPPELe,
Stole
OTSE ' en. WEP P OT,E
en stem zips ongetwijfeld zeer oude, en wearsehijulijk wel de oudete viapens. -De stoic ken
dienea om to elaae, tro stoobon, to steken en to
werpen; de steen 010 to slaan en to werpen. Do
combinatie leverde in den loop der tijden de
knotsen met slagsteen, biji en balder op; hiervan
bleef de knots net steen iii enkele gedeelten
van den Archipel els wapen behouden, clods
de steenen bijl word werktuig, maar ken foals
ook als wapen (Hellen. Steenen bijlen, d. w. z.
llijlen met steenen klingen,komen algemeen veer
op Nieuw-Guinea, zoowel an de Zuid- als a an
de Noordkust, en bij de bergstammen; geheel in
het Oosten word! in pleats van steen ook sehelp.
gebruikt.
Knotsen worden op .Nieuw-Guinea vervaardigd
van bout, of van lion! en steen. De meest primitiove worden met den naam lcnuppel nog het best
aangeduid; ze bestaan uit eon dunnen stem of
een stevigen tale van een struik, bij voorkcur
met eon dikker stuk wortelknoest can het einde.
Meestal echter wordt ook can dit eenvoudige
wapen meer arbeid besteed en gebruikt men een

WAPENS DER INLANDSCHE BEVOLKING.
dikke lat, een dun balkje, uit een zwaarder stuk
hout genomen, om het tot knots at te werden.
Veel zeldzamer dan de boven beschrevene zijn
de druk met snijwerk versierde knotsen, die in
doorsnede over het versierde gedeelte een regelmatigen veelhoek vertoonen.
Aan de Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea
worden geen slagsteenen aan de knotsen gebezigd.
In het Westelijk deel van den Archipel dragen
de knotsen geen steen en hebben zij den vorm
van een dikken stok, rood of kantig bijgewerkt,
het gevesteinde wat dunner dan het slageinde;
soms met metalen beslag aan beide kanten en
met een doorboring in bet gevesteinde, om een
koord door te doen, ten einde het wapen steviger
te kunnen vasthouden. Men kent ze op Java,
Zuid- en Midden-Sumatra, Zuid-Celebes en ook
elders. Van Enggano zijn weer lange knotsen
bekend met het slageinde in zwaardvorm, of
beter in mesvorm; aan eene zijde is een verbreeding als bij een lang mes. Op dit eiland werden
ze gehanteerd door vrouwen, die hun mannen
in den strijd waren gevolgd, om er bij het gevecht van man tegen man de schilden der tegenstanders mede stuk te slaan.
Werphouten en werpknotsen komen in Ned.Indie slechts sporadisch voor.
ZWAARDEN EN SABELS. Het aantal verschillende vormen van deze wapens is in den Archipel overstelpend groot; algemeen verbreid
zijn de korte houwers, en voorts de sabels
met flauw gebogen kling, lang of kort.
Klewangs zijn recht of slechts flauw gebogen, hetzij dat het scherp concaaf dan wel con-vex is; de rug buigt naar de snede toe, soms langs
een gebogen lijn, soms langs een rechte, dan weer
langs een gebroken lijn. De afbuiging verloopt
over korten afstand, zoodat het wapen aan de
voorzijde breed is en stomp, of wel over een
grootere distantie, in welk geval de kling toeloopt
in een meer of minder scherpe punt.
De rug is breed, het wapen dus betrekkelijk
zwaar; het scherp eindigt op vrij grooten afstand
van het gevest of handvat. Dit laatste is min of
meer gebogen naar de zijde van het scherp, nooit
naar de andere zijde; rechte handvatten komen
echter voor, ook de knievormig omgebogene.
Bij de Atjehers is de algemeene naam gliwang.
Als merkwaardig type van houwer noemen we
de Dajaksche mandau' s. De korte kling, 50
a 60 c.M., is aan eene zijde plat, aan de andere bol
of aithans verheven; meest zoo, dat het plat links
is, als men het wapen in de rechterhand houdt
met den rug naar boven, doch ook wel juist
anders, in walk geval het wapen gesmeed is voor
een linkshandige. Sommige klingen zijn bijzonder
mooi -versierd, vooral ter plaatse waar de rug
begint af te buigen; vele zijn voorzien van kleine
gaten, waarin koperen pinnen zijn gesiagen. Het
hertshoornen gevest is meestal eerst recht —
aan de Westzijde van Borneo hellend — en buigt
dan elleboogs om. Het rechte deal is omwonden
of omvlochten met rotan, met metaald.raad of
ander materiaal. Het omgebogen gedeelte is
versierd met snijwerk in moeiiijk te definieeren
vormen, gewoonlijk zoo, dat op -verschillende
plaatsen gelegenheid is om er bundels haarlokken in te bevestigen. De scheede bestaat uit twee
houten bladed, bij sommige stammen aan de
zijde voor het scherp belegd met rotan. De
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scheedebladen zijn met rotan bind- of vlechtwerk, vooral bekend wegens de buitengewoon
sierlijke „knoopen", aan elkander bevestigd; de
boven-voorzijde is veelal versierd net snijwerk.
Aan de achterzijde is een van rotan gevlochten
draagband aangebracht, en bovendien een
tweede scheede, van boomschors, tot opname
van een klein mesje met lange houten steel, de
zoogen. njoe. Bijzondere exemplaren hebben de
scheede versierd met 'heel fijn kralenwerk; de
draagband, alsdan in den vorm van dik road
koord, overtrokken met katoen, eindigt in kwasten, waarboven eveneens zuik kralenwerk is
aangebracht.
Van de andere hoofdsoort der korte houwers,
de lange messen, is uit Atjeh zeer bekend de
sikin panjang ; het rechte lemmer is overal ongeveer even breed; het scherp buigt
om naar den r u g. De lengte bedraagt
ongeveer 60 c.M., de breedte ± 4 c.M. ; over het
achterste gedeelte zijn soms ter weerszijden
bloedgroeven aangebracht. Het hoornen handvat is bijna geheel recht, doch de onderkant
buigt naar het einde benedenwaarts af; de dus
ontstane verbreeding is weer ingesneden, zoodat
twee uitsteeksels in den vorm van een driehoek
overblij ven. Verschillende sikin-gevesten vertoonen in hoofdtrekken toch alle ditzelfde type.
De scheede bestaat uit twee bladen van licht
of donker geel gekleurd hout, verbonden met
metalen bandjes of ook wel alleen aan elkander
gelijmd; zij is gewoonlijk versierd met ingekraste
figuren. De sikin panjang is het echte vechtwapen
bijkans voor geheel Atjeh.
Minder verbreid dan de beide boven behandelde houwwapens zijn de lange sabels, met
klingen van omstreeks 75 c.M. lengte, flauw gebogen, het scherp over de geheele lengte van de
convexe zijde. In het Atjehsche zijn ze bekend
onder den naam peudeueng.
Wegens het geheel afwijkend model worde
nog de aandacht gevestigd op kapmessen van.
Oost-Java en van Madoera, hoewel doze voorwerpen geen wapen zijn, doch gereedschap;
geval van nood kunnen zij echter uitmuntend
als wapen worden gebezigd.
Doze kapmessen, in 't Madoereesch kodhik, in
't Javaansch koedi en in 't Soendaneesch koedjang
genaamd, vormen in de Javaansche en Madoereesehe landen nag een gewoon, zij het ouderwetsch, landbouwgereedschap, doch sommige
er van hebben enkel de waarde van een djimat of
panoelak (afweermiddel); dit laatste is regel in
de Pasoendan. Daar vooral bewaart men het oude
lemmer in papier of in doek gewikkeld in de kilt
bij andere boejoetan, waaruit bet slechts bij enkele gelegenheden to voorschijn wordt geha.ald
our gereinigd en geolied to worden. Hier en daar
heeft men op Java zulke oude, stukken bevestigd
aan een lansschacht, wanneer de vorm zich
eenigszins claartoe leende. Van oorsprong zijn
het echter geen lanspunte,n, maar kapmessen.
ME
DOLKEN en DEGENs. Dolken van
been zijn op Nieuw-Guinea algemeen verbreid.
Zij worden geslepen uit casuarisbeen, en hebben
dan den vorm van een cylinder, weike is doorgesneden volgens een vlak, dat eon seherpen hock
maakt met de as. Punt en zijkanten warden bilgesiepen ; het bovenste rondo gedeelte, hetwelk
als handvat dienst doet, eindigt in een gewrichtsknobbel. Do bewoners van de Zuidkust slijpen
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soortgelijke wapens ook wel uit een stuk krokodillenkaak; ook hiervan wordt het gevesteinde
wel met touwwerk enz., overtrokken. Het verdient de aandacht, dat aan dolken van been blijkbaar de voorkeur wordt gegeven boven dolken
van bamboe, hoewel dit materiaal zich er evenzeer toe leent als been. Messen van bamboe
komen o. a. voor in Britsch Nieuw Guinea, alwaar een bepaald model bamboemes wordt gebruikt voor het afsnijden van het hoofd van
een verslagen vijand. Aan het mes bevindt zich
een strik waarin de buitgemaakte kop wordt
vastgezet voor het transport naar huis.
Messen. en dolken van metaal, met een gevest
van hout, been, hoorn, ivoor, al of niet versierd
met metalen beslag, en een scheede, meestal van
twee houten bladen die met rotan band bijeen
zijn gebon.den, of aan elkaar gelijmd en dan ook
nog wel zijn voorzien van metalen bandjes, komen in het groote Westelijk deel van den Archipel algemeen voor, in zeer onderscheiden vormen.
Als type van een veel voorkomend lemmet verdient dat van den Atjehschen reuntjong of rintjong een nadere beschrijving. De rug is aan de gevestzijde flauw convex en gaat naar de punt bijna
in een rechte lijn over; de breedte is aan de gevestzijde vrij groot, zoodat hier het lemmer flink
buiten de, aan een stuk er mode gesmede huls,
waarin het gevest wordt vastgezet, uitsteekt;
met een conca -ven boog neemt die breedte snel
af, en het scherp loopt dan vrij wel evenwijdig
met den rug, tot het met een convexe buiging
naar den rug verloopt, zoodat het wapen in een
punt eindigt. De lengte is nog al verschillend on
varieert van ± 18 tot bij de 30 c.M. Het gevest
van zulk een reuntjong loopt aan de rugzijde in
een sierlijk gebogen lijn in het verlengde van den
rug van het lemmer door, met een flauwe achterwaartsche ombuiging; even daar voorbij is het
rond afgewerkt of wel als een ingesneden kelk
waaruit een bladkrul to voorschijn treedt; of het
is aldaar rechthoekig omgebogen en van eon
steelvorinig uitsteeksel voorzien.
De ten onzent onder de steekwapens zoo bekende degens, met stootplaat tusschen lemmer
en gevest, komen in den Indischen Archipel niet
voor; wel vindt men er degenstokken, 'Amax ze
zijn toch ook zeldzaam. Men kent ze o.a. op Java
en Sumatra.
KRISSEN. Een kris is meer pronk- en staatsiewapen dan vechtwapen; in sommige landstreken was een bepaald snort kris ook beulswapen, voor de voltrekking van een ook weder
bepaald snort doodvonnis. Het aantal soorten
en vormen is buitengewoon groot on het maken
van een indeeling wordt bovendien bemoeilijkt
door de omstandigheid, dat er heel veel overgangstypen zijn. Het lemmet is altijd aan beide
zijden scherp, on daar de kris bepaaldelijk steekwapen is, eindigt het in een scherpe punt; het
is recht of met bochten. Het gevest is van
hout, been, ivoor of van metaal, some bijna
recht, dikwijls iets gebogen als een pistoolkolf, dock flauwer, of wel met een hook omgebogen en dan soms bijna winkelhaaks. Als het
niet van metaal is, rust het meestal, niet immer,
met het rondo ondereinde in een klein metalen
bekertje, den gevestring. Bij een kris behoort
een scheede met eon breed bovenstuk, het huisje
of schuitje; zeiden is de geheele scheede gait een

stuk bewerkt; meestal zijn scheede en huisje
later aaneengevoegd. Het lemmet is dikwijls
doorsmeed met pamor (zie aldaar), soms ingelegd met edel metaal, een enkele maal deels
daarmede overtrokken; de bochten aan de
bovenzijde zijn meermalen op bepaalde wijze
uitgevijld. Het gevest wordt dikwijls gemaakt in fijn snijwerk; een metalen gevest,
niet zelden van goud, op zich zelf soms een
kunststuk als gietwerk, wordt nog wel versierd met edelsteenen; ook de gevestring is soms
met edelsteenen bezet. De scheede wordt versierd door snijwerk aan het bovenstuk; het onderste gedeelte wordt een enkele maal van teekeningen in kleuren voorzien, meermalen van
een metalen overtrek.
De oorsprong van dit wapen is niet met zekerheid bekend. De oudste bekende snort wordt
vertegenwoordigd door de zoogenaamde keris
rnadjapahit, waarvan lemmet en gevest uit een
stuk metaal zijn, het eerste reeds duidelijk in den
krisvorm, het laatste in de gedaante van een
gehurkte menschelijke figuur, welke stork doet
denken aan dergelijke figuren, die zoowel in de
ornamentiek als in de plastiek bij tal van stammen van den Archipel een belangrijke plaats innemen. Doze snort krissen, die thans als bijzondere poesaka golden, is stellig reeds zeer oud; in
het Rijks Ethnographisch Museum to Leiden
is een exemplaar, hetwelk gevonden is in den
kuil van den grooten middel-koepel van den
Boroboedoer; de mogelijkheid dat het wapen
reeds oud was, Coen het daarin geraakte, is vol strekt niet uitgesloten. Tegenwoordig is doze
wapensoort bekend over het grootste gedeelte van Nederlandsch-Indio; men kan wel
zeggen, dat krissen zijn to vinden, al is dan somwijlen het aantal exemplaren ook heel gering,
bij alle stammen, die metalen wapens gebruiken.
Het aantal plaatsen van vervaardiging is echter
bij lange niet zoo groot als het aantal vindplaatsen, en waarschijnlijk zelfs zeer klein. Te oordeelen naar de meest gangbare benamingen, worden
krissen slechts gemaakt op enkele plaatsen van
Java, Madoera, Bali, Zuid-Celebes en de Maleische
landen. Hiermede zijn tevens vijf hoofdsoorten
aangegeven, die wel niet met zekerheid van elkander zijn to onderscheiden, maar waarvan enkele
menigvuldig voorkomende exemplaren toch bijzondere kenteekenen vertoonen, met behulp
waarvan zij zich laten determineeren, zij het
dan ook volstrekt niet feilloos.
Op Java en Bali behoorde vroeger de kris als
het ware tot de nationale kleeding der aanzienlijken. De Javaan steekt het wapen achter tusschen den gordel; de Bailer draagt het hooger op
den rug, het rechte deel der scheede onder het
hoog opgetrokken kleed, zoodat het gevest over
den schouder met de hand is to bereiken. Binnenshuis plaatst men op Bali de kris in een
standaard, welke wel den vorm heeft van een
gehurkten tempelwachter, met eon der handen
zoodanig gesteld, als omsloten duim en vingers
de scheede, zoodat de opening gelegenheid biedt
om het wapen er in to plaatsen. Boegineezen en
Makassaren dragon de kris aan een langen draagband, welke gaat door de lussen van koord, die
aan de binnenzijde van de scheede, juist onder
het schuitje, zijn bevestigd door een of andere
omwinding. Maleiers dragon de kris voor het lijf,
een weinig naar links, in den gordel; doch de

WAPENS DER INLANDSCHE BEVOLKING.
kris-pandjangwordtaan een band over den schouder gedragen.
LANSEN en SPEREN. Deze stootwapens zijn
op de eenvoudigste wijze te maken van bam
boe; niettemin worden bamboe-lansen weinig
aangetroffen, wellicht wijl ze niet worden bewaard, juist omdat ze zoo gemakkelijk kunnen
worden aftngemaakt. Zelfs bij de Papoea's zijn
de meeste lansen van hout. Dergelijke houten
pieken komen in den geheelen Archipel voor.
Reeds iets meer samengesteld zijn de lansen
der Papoea's, welke bestaan uit een ronde houten
schacht, waarover een punt is geschoven van
bamboe of van been, afgeslepen in den vorm van
een beenen dolk. Meer bewerking is noodig voor
de lansen, welke aan Nieuw-Guinea's Zuidkust
veel voorkomen, met tal van weerhaken aan de
punt; daze haken toch moeten bij het bewerken
in het hout worden uitgespaard.
Om werplansen verder to kunnen werpen dan
met de hand mogelijk is, wordt in vele landen,
bij allerlei volken, een afzonderlijk werktuig
gebruikt, bekend onder den naam speerwerper.
In Australia en op vele eilanden van Melanesia is
het algemeen; in het Oosten van Nieuw-Guinea
komt het nog vrij veel voor, in het Oosten van
het Nederlandsche gedeelte meer sporadisch;
terwijl het verder Westelijk in den Archipel onbekend is. Zulk een speerwerper bestaat uit een
stok met handvat, en aan de andere zijde een
kleine, uitstekende haak, welke past in een holte
onder in de schacht van de lans; of uit een smal
plankje met handvat, en aan het andere einde
een verdikking met holte, tot ligplaats voor het
uiteinde van de schacht.
Buiten Nieuw-Guinea en ook wel binnen dit
eiland, o.a. hier en daar aan de Noordkust, worden
de lanspunten in den regal gemaakt van metaal.
De lanspunten worden bewerkt in velerlei
vormen; de meest voorkomende vorm is die van
een langgerekt blad, soms met een duidelijken
rug ter weerszijden over het midden, of anders
aan beide zijden plat. Het metalen beslag of de
bus om het bovenste gedeelte van de schacht
wordt veelal vervaardigd van messing, soms van
zilver of van soeaso; versiering met goud komt
ook voor, en bij enkele staatsielansen is de geheele bus met goud overtrokken.
Doze wapens, waarvan de
BLAAROEREN.
grootste exemplaren een lengte hebben van
ongeveer 2.50 M., hooren thuis in het Westelijk
gedeelte van den Archipel; in allerlei streken van
Sumatra, op Java, Bali, Borneo en Celebes worden
zij gevonden, inzonderheid als jachtwapen voor
klein wild, vooral kleine vogels; doch bij vele
Dajaksche en bij enkele Toradjastammen dient
het blaasroer ook nog als strijdwapen en voor
de jacht op grooter wild. Het roer is van hout,
en dan gewoonlijk voorzien van een metalen
lanspunt, of van bamboo; het kaliber niet greeter
dan ongeveer 10 a 12 m. M. Als projectiel worden
pijltj es gebezigd, vervaardigd van bamboo,
bladnerf of arenpennen, ter dikte van een flinke
breinaald, 20 a 30 c. M. lang, en aan de achterzijde
voorzien van een kegeltje of propje van bout
van zeer licht soortelijk gewicht, van houtmerg,
van boomwol, etc., dat in den loop sluit en verder
zorgt, dat het pijltje in zijn baan niet kantelt.
Zulk een projectiel heeft veel to weinig massa en
snelheid orn een mensch of een niet al to klein
dier ernstig te kunnen verwonden; wil het daar-
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tegen het door den schutter beoogde effect teweegbrengen, dan moat due de punt voorzien zijn
van snel werkend vergif. In den regal zijn dan
ook de pijlen vergiftigd, en wel met uit plantaardige bestanddeelen bereid gif, dat versch
moat worden aangewend, omdat het vrij spoedig
zijn kracht verliest.
Houten blaasroeren worden gevonden op Borneo, Bali en bij de orang benoea of orang goenoeng in den Riouw archipel, die ze, naar wordt
beweerd, van de Dajaks hebben verkregen. De
meeste Dajaksche stammen van middel-Borneo
verstaan de kunst om zulk een wapen to vervaardigen.
Veel gemakkelijker dan van hout is een blaaspijp to vervaardigen van bamboe; dit materiaal
is er als het ware voor aangewezen. Bij de Bare&
sprekende Toradja's bezigt men twee a drie stukken van de bambusa longinodis, van zooveel
mogelijk gelijke doorsnede, tusschen twee schotten weggesneden. Deze stukken worden tegen
elkander aansluitend en nauwkeurig in elkaars
verlengde bevestigd in een dikker stuk van dezelfde bamboesoort, van ongeveer 2 M. lengte,
waarvan men de tusschenschotten heeft doorgesto oten.
BOG EN en PIJLEN.
Deze zijn in het overgroote Westelijk deel of verdwenen, of nog slechts
in gebruik voor sport of spel; alleen op de Mentaweieilanden is het jacht- en strijdwapen gebleven tot nu toe. Zoo sporadisch als de boog
in het Westen is, even algemeen is hij als jachten oorlogswapen in Melanesia, vooral op NieuwGuinea, en, waarschijnlijk onder invloed van
daar, ook op vele eilanden West en Zuidwest
er van, in het bijzonder op de eilanden, die
zich tusschen Ceram en Timor om de Bandazee
groepeeren.
De pijlen van Nieuw-Guinea zijn van een stork
soort riet. Daar ze aan het achtereinde niet voorzien worden van veeren, meet de voorzijde worden verzwaard om to zorgen dat de pijl in zijn
vlucht met de punt naar voren blijft gaan. Voor
die verzwaring wordt bijna altijd hout gebruikt;
een min of meer puntige stok wordt in het riet
gestoken; om splijting to voorkomen wordt de
bovenkant van de rieten schacht voorzien van
een ringetje van rotan of omwonden met een
reepje boombast, dat met plaksel wordt bevestigd on soms nog overstreken met schelpkalk.
Het houten voorstuk is dan verder bewerkt tot
pijlpunt of het draagt nog een afzonderlijke
punt van bamboo, van been, roggestekel, kasuarisnagel, bij hooge uitzondering van metaal.
Bij sommige pijlen is een breede bamboepunt
dadelijk met een angel of doorn in de schacht bevestigd, of aan de schacht gebonden. De rieten
schachten zijn dikwijls versierd met ringen en
welke worden ingebrand; de punten
worden op zeer vele, verschillende wijzen afgewerkt; de punten zijn vaak van weerhaken
voorzien. Vooral de pijlen van de Noordkust
geven bijzonder snijwerk to zien; in het Oostelijk gedeelte worden de punten rood en wit
gekleurd.
Verreweg de meeste vuurVI:TTRWAPENEN.
wapenen, welke in den Indischen Archipel zijn
aangetroffen, werden aldaar ingevoerd; en die
welke er thans nog in gebruik zijn, zullen wel
alle ingevoerd zijn geworden. Reeds van ()wisher
heeft men getracht door allerlei bepalingen den
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invoer te beperken en onder controle te stellen.
Pat menig wapen aan de controle is ontsnapt,
kan wel daaruit blijken, dat sommige Inlandsche
vorsten vroeger een geheel arsenaal met vuurwapens bezaten. Vooral de Balisehe vorsten
hadden good gevulde wapenmagazijnen.
Het maken van munitie voor voorladers met
gladden loop en vuursteen- of lontslot levert betrekkelijk • weinig moeilijkheden op; toch werd
(wordt ?) het gewone zwarte buskruit door de
inlandsche bevolking slechts op weinig plaatsen
gefabrieeerd; berieliten daaromtrent maken
melding van eigen vervaardigd kruit o. a. in de
Bataklanden en in Benkoelen. Ronde kogels kenden door de inlandsche metaalwerkers gemakkelijk worden gegoten.
CIJI LDEN.
Verreweg de meeste schilden,
welke bij de onderscheidene volken van Ned.Indie voorkomen, gaan terug op den pareerstok,
welke de oermensch bij het tweegevecht in de
eene hand hield, terwijl de andere hand het slagwapen hanteerde. De tegenwoor&g in gebryik
zijnde schilden bieden een zeer groote verscheidenheid in vorm en versiering aan.
WAPOGA. Belangrijke rivier, die uitmondt op
de Oostkust der Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea,
ten Zuiden van den Riwoi of Olifantsberg; de
hoofdstroomrichting dozer rivier is Oost-West.
WARAK (JA.v.). Zie NEUSHOORN.
WARANEN. Zie BIJAWAK, LEGUAAN en
VARANIDAE.
WARINGIN (J AV., MAL. moL.). Zie FICUS
BENJAMINA.
WARIVIASIN-MEER, ook wel genaamd Angida
en Sobe. Het ligt dicht bij de Oostkust van den
z.g. Vogelkop, Oostelijk van bet Anggi-meer en.
ongeveer 4 K.M. (hemelsbreed) daarvan verNN4slerd; het heeft een grilliger vorm dan het
laatstgenoemde meer. Ze zijn door een 2250 M.
hoogen bergrug van elkander gescheiden.
WAROE (JAY.). De bastvezel van Hibiscus
tiliaceus Cay. ; zij vindt veel toepassing voor do
bereiding van touw, voor vlechtwerk, enz.
WAROE ( BATAV. MAL., J AV., SOFT D. ). Zie
HIBISCUS TILIACEUS.
WAROPEN. Landschap aan de Oostkust der
Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea, tusschen de
Wapoga en Legare-rivieren. Het was in dit landschap dat de Luit. t. z. J. Th. Stroeve 1914
aan de Wapogamonding vermoord word.
WASIJJAT. Testament; eene overeenkornstig
de Moharnmedaansche wet genomen uiterste
wilsbescliikking. Ook worden zoo genoemd do
chronisch onder de Inlandsehe bevolking verspreide zendbrieven, bevattende eene „laatste
vermaning",door den Profeet aan een of ander
yroorn geloovige in een droomgezicht to Medinah medegedeeld on bestemd om op het naderende einde der wereld to wijzen on in verband
daarmede tot krachtigen geloofsijver op to wekken. Ondanks hunne onbeduidendheid kunnen
dergelijke wasijjat's ongewenschte onrust on woelingen onder de bevolking teweegbrengen, zoodat
de verspreiding daarvan zooveel mogelijk door
het bestuur behoort to worden tegengegaan.
WATAMPONE. Standplaats van den controleer der onderafdeeling Boni der gelijknamige
afdeeling, gouvt. Celebes on Onderh.
WATERMELOEN. Zie CITRULLUS.
WATERSCHAPPEN. De Ned.-Indische waterschappen zijn van twee soorten : oudinheemsche,

en modern-Europeesche. De oudinheemsche worden, onder den naam soebak, aangetroffen op Bali
en op Lombok ; zie Baliers pag. 33. Soortgelijke
Indonesische waterschappen tot waterkeering
on watervoorziening zijn elders in Indie, b.v.op
Java, niet aangetroffen ; vermoedelijk echter komen zij vooibij de indonesiers op noordelijk Luzon
(Philip -pijnen). Aan westersche waterschappen
gevormd naar het moederlandsche model word
sinds geruimen tijd door den grooten landbouw
behoefte gevoeld, vooral in de Vorstenlanden op
Java en ter Sumatra's Oostkust. In Solo worden
in 1907, 1909 en 1910 eon drietal waterschappen
— aan welke ook wel zorg voor afwending van de
nadeelen van kratererupties werd opgedragen —
(Woro, Poesoer, Pengging) opgericht bij residentsbesluit. Nadat geld gevoteerd was voor een
centraal waterschapskantoor in de Vorstenlanden
(Ind. Stb. 1920 nos. 822, 831), bracht Ind. Stbl.
1920 no. 722 de eerste Vorstenlandsche waterschapsordonnantie, welke oprichting van waterschappen door den resident na goedkeuring van
den landvoogd en in overleg met het zelfbestuur
kent, vaststelling van het waterschapsreglemert
op soortgelijke wijze (met plaatsing in de Jay.
Ct.), een waterschapsraad, een door on uit dien
raad gekozen waterschapsbestuur, en een voorzitter van beide lichamen, zijnde de assistentresident ; do read snag verordeningen, ook strafverordeningen, maken; eon autonomic, krachtens welke de huishoudelijke bclangen aan het
waterschap worden „overgelaten", ontbreekt
evenzeer als bij de locale ressorten. Voor de buitengewesten bestaat tot hedeii (juni 1921) alleen
de bepaling in art. 15, onder o, der self bestuursregelen 1919 (Ind. Stb. 1919 no. 822), volgens
welke de zorg voor toekomstige (westersche)
waterschappen aldaar onttrokken wordt aan do
zelfbestuurders en o -yergebracht bij den lande.
WATERSTAAT. Door de invoering van de
decentralisatie, het instellen van irrigatieaf deelingen, on door de ook in andere opzichten zich
wijzigende eischen van den dienst, was het
reglement op het beheer van den waterstaat
van 1889 steeds meer verouderd, zoodat herziening niet uit ken blijven.
Na lang overwegen k -wam doze in 1910 tot
stand (Ind. Stb. n°. 177). Door de steeds stijgende eischen van den dienSt en het steeds
nijpender tekort aan personeel, was het echter
noodig in de bij dat reglement vastgestelde
organisatie spoedig weer wijzigingen to brengen,
in dien sin, dat zij word vereenvoudigd en meer
word ingericht naar den ei.sch om met weinig
personeel veel tot stand to brengen. Ook de
instelling van de nieuwe technische Afdeelingen
aan het Departement, en de toenemen.de eischen,
die de Buitenbezittingen aan den waterstaatsdienst stelden, maakten wijzigingen in de
organisatie noodig, die ingevolge machtiging
van de Regeering, als Aanwijzingen met betrekking tot de toepassing van het Reglement,
in 1912 en vervolgens worden vastgesteld.
Dientengevolge zijn Java en Madoera, wat
de waterstaatsaangelegenheden aangaat, thans
verdeeld in 3 Waterstaatsafdeelingen met Batavia, Semarang en Soerabaja als standplaats
van de Hoofdingenieurs-chefs en de Buitenbezittingen in 3 Inspecties, met Medan, Palembang on Makasser als standplaatsen van de
Hoofd-ingenie urs-inspecteurs.

WATERSTAAT—WEERWOLF, WEERTIJGER.
Onder de Waterstaatsafdeelingen op Java en
Madoera ressorteeren de bemoeienissen met de
landsgebouwen, de bruggen en wegen, de assaineeringswerken, de kleinere havenwerken, en
enkele irrigatiewerken ; en onder de Waterstaatsinspecties op de Buitenbezittingen eveneens de bemoeienis met de landsgebouwen, de
bruggen en wegen, de assaineeringswerken, de
kleinere havenwerken en al de irrigatiewerken.
Bovendien hebben de Watentaatsafdeelingen en inspecties een adviseerende bemoeienis
met de werken van de geMestelijke en plaatselijke raden.
De irrigatieafdeelingen, de grootere irrigatiewerken en de grootere havenwerken ressorteeren
als speciale diensten rechtstreeks onder het
Departement.
De tgeneming van den omvang der werkzaamheden moge daaruit blijken, dat aan nieuwe werken en vernieuwingen werd besteed : voor gebouwen in 1906 f 956.000, in 1910 f 3.663.000,
in 1914 / 6.610.000 en in 1918 / 13.931.000;
voor bruggen en wegen respectievelijk f 1.193.000
/ 2.211.000, / 4.917.000 en / 5.628.000; voor
irrigatie en of watering resp. f 1.846.000,
f 3.123.000, f 6.245.000 en / 8.746.000.
Voor een uitgebreid historisch overzicht, zie
het art. in de groote Encyclopaedie van Ned.
India; en voorts het art. BEVLOEIINGEN in
deze beknopte Encyclopaedia.

WATOEBELA OF MATABELA EILANDEN.
Eilandengroep ten Z.Z.O. van de Goram-eilanden, tusschen 4° 20' en 4° 50' Z.B. en 131° 46' en
132° O.L. gelegen en behoorende tot de onderafd.
Oost Ceram, Ceramlaoet en Goram, afdeeling
Ceram, residentie Amboina. De voornaamste
zijn : Watoebela, Kasioewi en Tioer. Enkele zijn
heuvelachtig, de hoogste toppen bereiken
250 M., de vruchtbaarheid is gering en onder
de cultuurgewassen wordt vooral in de laatste
jaren meer en meer werk gemaakt van den aanplant van klappers, waarvoor deze eilanden
evenals de meeste van de Ambonsche Molukken
bijzonder geschikt zijn. De bevolking heeft een
sterkte van 2500 zielen, voor een deel heidenen,
.met hoofden, die de titels van radja, majoor of
kapitan voeren. De mannen zijn flinke zeevaarders, die met hun eigengemaakte prauwen
zich naar de Banda-, Kei- en Aroe-eilanden
begeven om aldaar handel to drijven. De
nijverheid bepaalt zich tot vlechtwerk, de
visclivangst on het vervaardigen van zeewaardige prauwen; de handel is hoofdzakelijk ruilhandel, waarbij lijnwaden, koper- en aardewerk
het meest gewild zijn en voornamelijk tegen sagoe, kokosnoten on -olie worden ingeruild.
WATTI. Een bedwelmende drank, bij de KajaKaja op Nieuw-Guinea in gebruik, die verkregen wordt door het kauwen van den stengel der
wati-struik. Daze plant, vermoedelijk de Piper
methysticum, vertoont veel overeenkomst met
de bekende Piper Betle, welke bij het sirihkauwen wordt gebruikt en is in geheel Polynesia algemeen zoowel als bedwelmend middel
als in den vorm van een geneesmiddel in gebruik.
Het kauwsel, stark met speeksel vermengd,
wordt in een klapperdop gespuwd en daarna,
wanneer de hoeveelheid greet genoeg is, gedronken. Het werkt zeer snel, vooral als kauwer en
drinker dezelfde persoon zijn.
BERN, ENCYCL v. N.-I.
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WAWANI. Een 487 M. hooge voortop van den
875 M. hoogen Toena, gelegen in het N.W. van

Hitoe (Ambon), die zelf ook wel, ofschoon ten
onrechte, Wawani genoemd wordt.
WAWORADABAAI, aan den Z.O. hoek van
Soembawa.
WE (POELO). Eiland, gelegen tusschen 95°18
en 95° 24' O.L. en 5° 46' en 5' 56' N.B., door de
Bengalen passage van Poelo Breugh en door de
Malaka passage van Groot-Atjeh gescheiden. De
oppervlakte bedraagt bijna 175 K.M 2 . Met het
kleine Poelo Rondo maakt het uit de onderaf.
Sabang van de afdeeling Groot-Atjeh, gouv,
Atjeh en Ond. Zie : SABANG.
WEDA. Tidoreesch district op Halmahera, zich
uitstrekkende om de Weda baai. Het grenst ten
N. aan Maba, ten 0. aan Patani, ten Z. voor een
deel aan Gadne en te W. aan de Tidoreesche
kroonlandschappen Maidi en Pajahe. De schaarsche bevolking bewoont een drietal nederzettingen aan het strand, met kampoeng Weda als
hoofdplaats. Daze waste nederzettingen zijn
Mohammedaansch. In het binnenland houden
zich vele Tobaroes in kleine nederzettingen op
ter inzameling van boschproducten. In het N.O.
gedeelte van de baai bevindt zich een ruime
grot met fraaie druipsteenvormingen.
WEDABAAI wordt gevormd door de Z.lijke on
O.lijke schiereilanden van Halmahera, is tusschen
de hoeken Libobo en Ng011opoppo ruim 130 K.M
breed, loopt nagenoeg even ver om de NW. het
land in en heeft zeer groote diepten.
BALI
Zie
WEDUWEN - VERBRANDING.
pag. 30.
WEEGBREE. Zie PLANTAGO.

WEERWOLF, WEERTIJGER.

De Lykan-

thropos, de weerwolf, is iemand, die in een wolf,
of met uitbreiding van de beteekenis van het
woord, in eenig dier zich veranderen kan, juister:
wiens ziel het vermogen bezit, het lichaam tijdelijk te verlaten en in dat van een wolf of ander
dier over to gaan. (Wilken, zie o. a. Ind. Gids,
1884, I, bl. 945 en Prof. de Groot „De weertijger
in onze kolonien en op het Oost-Aziatische vasteland" . Bij dr. Kon. Inst. Vie R. dl. 5 (1898)). Het geloof aan en de vrees voor weerwolven is algemeen
in den Indischen Archipel. Bij sommige volken
vindt men het geloof, dat alleen de ziel van den
weerwolf-mensch in de eene of andere gedaante
er op uitgaat om zich met de zielestof van zijn
medemensch te voeden, terwiji bij andere volken
wordt aangenomen, dat de geheele stoffelijke
mensch zich in een dier kan veranderen. Lieden,
die hun eindevoelen naderen, beweren dikwijls dat
een weerwolf hun lever heeft opgegeten. Eertijds
werden zulke van weerwolverij beschuldigde
menschen aan een godsoordeel onderworpen, en
wees dit hun schuld aan, dan werden zij onvoorwaardelijk gedood.
Bij de Javanen is de matjan gadoengan (vermomde tijger) de bekende weerwolf. De ziel van
zulk een weerwolf-mensch verhuist in een tijger,
die dan op menschenroof uitgaat. Op Java [de
bewoners der desa PrAta, (Broto, bewesten Grobegan) en die der desa Gacloengan van het district Locia,ja (regentschap Blitar) zouden alien
matjan gadoengan zijn] en ook op Sumatra o. a.
bij de Redjangs, in Koerintji en de Pasemahlanden (op de Goenoeng Dempo zou zich een geheel
dorp van mensch-tijgers bevinden) gelooft men,
dat geheele dorpen bewoond worden door men-
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schen, die het vermogen bezitten zich in dieren
to veranderen. Dit vermogen krijgt men soms
door overerving, soms door van anderen geleerde tooverspreuken (ilmoe gadoengan).
Zeer nauw verwant aan het geloof in weerwolven is dat in heksen. Men stelt zich voor, dat
bij een heks, die haar werk doet, hoofd en ingewanden zich van het lichaam losmaken en door
de lucht zweven, terwijl de ooren (elders de
longen) als vleugels gebruikt worden. Soms verandert het hoofd met de ingewanden er aan zich
in een vogel of muis, wanneer de heks dicht bij
de woning is van hem, dien zij wil verderven, en
in deze gedaante dringt zij binnen. Zij zuigt het
bloed uit het lichaam van slapenden.
De naam, dien deze wezens dragen, is meestal
ontleend aan hun verschijningsvorm. Zoo noemen de Maleiers hen pOnanggalan, „hetgeen uitgetrokken wordt", doelende op het lichaam, dat
„uitgetrokken" wordt, wanneer hoofd en ingewanden zich verwijderen. In de Molukken is de
naam soewangi alleen gebruikelijk, afgeleid van
wangi, „nacht". Elders, zooals onder de Dajaks,
spreekt men weer van hantoe. De Toradja's
noemen de heks : taoe meboetoe en den weerwolf
taoe mepongko; beide uitdrukkingen beteekenen :
„die zich afbreekt".
Literatuur : De literatuur over weerwolven en
heksen wordt opgegeven in Alb. C. Kruyt, het
Animisme in den Indischen Archipel, bl. 112 en
119. Verder: L. M. R Plate, Bijdrage tot de
kennis van de lykanthropie bij de Sasaksche bevolking in Oost-Lombok. Tijd. Bat. Gen. dl. 54.
WEES- EN BOEDELKAMERS. Publiekrechtelijke instellingen, wortelend in het Oud-Hollandsch recht, Karen oorsprong vindend in de
maatschappelijke verhoudingen, welke geheel
het economisch leven der middeleeuwsche steden,
ook in Holland (en Zeeland), beheerschten
Omtrent de tegenwoordige lichamen het volgende: Als Boedelkamer fungeerend w orden
aan de Weeskamer leden van Chineeschen en
Inlandschen landaard toegevoegd. Eleewel het
beheer van beide instellingen in hetzelfde ressort
een geheel uitmaakt, is , behalve de samenstelling,
ook nog de taak van het college als Weeskamer
verschillend van die als Boedelkamer.
Als Weeskamers vervullen de colleges ten aanzien van Europeanen en met dezen gelijkgestelden en tevers ten aanzien van Vreemde Ooster
lingen, voor zoover zij burgerrechtelijk met
Europeanen zijn gelijkgesteld, in hoofdzaak do
volgende taak: a. waarneming der voogdij,
zoolang een voogd ontbreekt, of doze in gebreke
is in de uitoefening der voogdij (artt. 360 en
332 B. W.); b. toeziende voogdij (art. 366 B. W.);
c. beheer van het vermogen van minderjarigen,
aan wier voogden dat beheer is ontnomen (art.
338 B. W.); d. curateele over de ongeboren
vrucht (art. 348 B. W.); e. toeziende curateele
( art. 449 B. W.); /. beheer van het vermogen van
curandi, aan wier curators dat beheer is ontnomen (art. 452 jo. 338 B. W.); g. beheer der
aan boord van N. I. zeeschepen na- of achtergelaten goederen van overleden, vermiste of
achtergebleven passagiers en schepelingen (Tad.
Stb. 1886 no. 131); i. registratie en opening van
uiterste willen (ar,t. 41 en 42 Ov., artt. 937
en 942 B. W.); j. beheer van onbeheerde nalatenschappen (art. 1127 B. W., vgl. Ind. Stb. 1900
nos. 127 on 201, 1905 no. 347 en Bijbl. 5048);

k. curateele bij faillissement (art. 13 Faillissementsverordening Ind. Stb. 1905 co. 217).
Buiten hare standplaatsen worden zij vertegenwoordigd door agenten, voorzien van een vooraf
door de Regeering good to keuren bandleiding
voor hunne werkzaamheden. Een vertegenwoordiger voor Nederland wordt benoemd door den
Minister van Kolonien, die zijne instructie vaststelt (Ned. Staatscourant 27 April 1916 no. 99).

Als Boedelkamers hebben de instellingen in
hoofdzaak de volgende taak to vervullen : I. ten
aanzien van Vreemde Oosterlingen, niet onderworpen zijnde aan het burgerlijk recht voor
Europeanen, on ten aanzien van Inlanders in
de residentie Batavia (Bijbl. 3946): a. de uitoefening der voogdij bij gebreke van een voogd
(Ind. Stb. 1828 no. 46); b. beheer van het vermogen van minderjarigen bij gebreke van behoorlijke zekerheidsstelling voor dat beheer door
den voogd (Ind. Stb. 1845 no. 15); c. registratie
on opening van uiterste willen (Ind. Stb. 1828
no. 46); b. beheer van onbeheerde nalatenschappen (Ind. Stb. 1828 no. 46, 1855 no. 79 en 1905
no. 347); II. Ten aanzien van Inlanders on met
dozen gelijkgestelden: a. tijdelijk beheer van
boedels bedoeld in art. 231 Inl. Regl. ; b. beheer

der nalatenschappen van militairen bij ontstentenis van daarop rechthebbenden (Ind. Stb.
1872 no. 208); c. beheer der opbrengst van
verkoehte na- of achtergelaten goederen van
overleden, gedeserteerde of vermiste schepelingen van de Gouvts. of de Ned. marine (Ind.
Stb. 1904 no. 342, 1918 no. 68); d. beheer over
de aan boord van N.-I. zeeschepen na- of achtergolaten goederen van overleden, vermiste of
achtergebleven passagiers on schepelingen (Ind.
Stb. 1886 no. 131). De instructie der Boedelkamers is vastgesteld bij bosluit van den Corn missaris-Generaal van 31 Mei 1828. (Ind. Stb.
no. 46), zooals dat in den loop der jaren is gewijzigd on aangevuld. De agenten der Woeskarners zijn tevens gecommitteerden der Boedelkamers. Woes- on Boedelkamers zijn gevestigd
to Batavia, Semarang, Soerabaja, Padang, Makassar on Medan, terwijl de stichting van nieuwe
Kamers to Bandoeng, Soerakarta en Malang in
overweging is.
WEGEN. Zie het artikel in de groote Encyclopedie van Ned.-Indic.

WEITZEL (AUGUST WILHELM PHILIP).
Geboren 6 Januari 1816 to 's Gravenhage,
word hij in 1837 benoemd tot 2e luitenant
der Infanterie. Hij diende in Nederland tot
1853, teen hij als kapitein-adjudant den
luitenant-generaal Jhr. F. V. A. de Stuers
naar Indic vergezelde, waar hij 5 jaren gedetacheerd bleef. In dien tijd nam hij deal aan de
expeditie naar de Llinpongs onder den kolonel
J. A. WAeson. VOOr zijne detacheering naar
Indio had hij reeds een work over Indische
krijgsgeschiedenis geschreven, n.l.: „De oorlog
op Java van 1825-30". Na zijn terugkeer in
Nederland bleef hij veal aandacht aan Indio wijden, zooals blijken kan uit de uitgaven van
vele werken, waarvan de voornaamste zijn:
„De 3de Militaire Expeditie naar het eiland
Bali in 1849"; „Batavia in 1853"; „Schetsen uit
het oorlogsleven in N.-I.: De Lampongs in
1856"; „Geschiedk. overzicht van de expeditie
naar Tomorie op Celebes in het jaar 1856".
Generaal Weitzel is van 1873-75 en van 1883–

WEITZEL (AUGUST WILHELM PHILIP) — WELVAARTS-ONDERZOEK.
88 minister van Oorlog geweest, en was van November 1883 tot Februari 1884 ad interim belast
met de portefeuille van Kolonien. Hij overleed in
1896 te 's Gravenhage.
WELINGSANG (JA.v.). Zie OTTERS.
WELIRANG. Een der toppen van het Ardjoenogebergte (zie aldaar).
WELIRANG (afd. Kra, res. Benkoelen).
Hoogste top, 1703 M., van den ouden ringwal,
die zich ten N. en 0. van den G. Sokintjau uitstrekt (zie aldaar).
WELKOMSTBAAI. Deze baai ligt aan de
Noordwestkust van Java, tusschen T. Goekoelang (of Java's 2e Punt) en T. Losoeng (of Java's
3e Punt); ze dringt zeer diep het land in. In de
baai liggen eenige eilandjes:
WELTEVREDEN, thans omvattende de geheele bovenstad van Batavia, n.l. de wijken
Noordwijk, Rijswijk, eigenlijk Weltevreden,
Koningsplein, Tanah-abang, Parapatan, MenOng, Gondangdia e. a., ontleent zijn naam aan
het voormalige landgoed Weltevreden, dat in het
begin der 19de eeuw de kern werd van de vestiging in de Zuid en Zuidoostelijk van Oud-Batavia
gelegen streek.
WELVAARTS-ONDERZOEK. Aanleiding.
In 1900 —1901 had zich een noodtoestand
voorgedaan in een deel van Java, met name in
die streken, welke om de in vroegere jaren
(1849: Demak en Grobogan en 1873: Demak)
plaats gehad hebbende oogstmislukkingen op
groote schaal een zekere vermaardheid hadden
gekregen. Naar de oorzaken, eerste openbaring,
ontwikkeling en omvang van die plaatselijke
ramp werd in 1902 een afzonderlijk onderzoek
gelast.
Vermoedelijk gaf aanlciding voor een onderzoek naar de mindere welvaart op Java in het
algemeen de bedoelde water- en voedingsnood in
Semarang, waarover moest worden opgemaakt
een „grondig rapport", waarop dienden te worden gebaseerd „voorstellen, welke blijvende voor„zieningen ten doel hebben voor die gedeelten
„der bovenbedoelde geteisterde streken, waar
„zonder zulke praeventieve maatregelen de daar
„tegenwoordig heerschende nood niet anders dan
„van chronischen aard kan zijn of worden.”
O p z e t. Bij besluit van 15 October 1902 bepaalde de Indische Regeering, dat een onderzoek
zou worden ingesteld naar de oorzaken van de
mindere welvaart der Inlandsche bevolking op
Java en Madoera, met uitzondering van de
Vorstenlanden en van de particuliere landerijen.
De leiding van dat onderzoek werd opgedragen
aan een hoofdcommissie, bestaande uit een elftal
leden, meest ambtenaren, onder voorzitterschap
van het lid H. E. Steinmetz, destijds resident van
Pekalongan. Deze hoofdcommissie zou in de
eerste plaats tot taak hebben het samenstellen
van een leidraad ten behoeve van de plaatselijke
onderzoekers. De definitieve leidraad werd met
een toelichtende inleiding medio 1904 aan de residenten toegezonden ten behoove van de gewestelijke en afdeelings-commissies, welke met de
plaatselijke onderzoekingen werden belast. Tevens
werd de centrale leiding van het onderzoek opgedragen aan den voorzitter der hoofdcommissie,
bijgestaan door haren secretaris, in verband
waarmede eerstgenoemde werd ontheven van
het ambt van resident van P6kalon(2 - an. Aan
deze eenhoofdige leiding werd de voorkeur ge-
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geven boven een commissoriale. Tot het werk dier
leiding behoorde ook het maken van overzichten
der plaatselijke onderzoekingen en het ontwerpen
van voorstellen er over aan de Regeering, waarna
de comraissie zou worden samengeroepen om
over een en ander te beraadslagen en te beslissen.
Met de onderzoekingen ter plaatse werd een
aanvang gemaakt op 1 Juli 1904. Binnen den gestelden termijn van eon jaar waren de werkzaamheden in nagenoeg alle gewesten geeindigd.
Uit de talrijke afdeelingsverdagen en gewe8telijke 8anientrekkingen, de documenten van de
bevindingen der onderzoekers, werden voor elk
der onderdeelen van den leidraad door den leider
samengesteld overzichten van de uitkomsten der
gewestelijke onderzoekingen.
Deze overzichten
dienden als grondslag voor de besprekingen in de
hoofdcommissie en voor de aan de Regeering
in te dienen voorstellen.
Nadat de overzichten betreffende de verschila
lende onderdeelen gereed waren, werd in een
eindverhandeling een algemeen overzicht over het
onderzoekingsgebied en de resultaten der enquete
samengevat. Merin werden de uitkomsten van
den ganschen arbeid op de weegschaal gelegd on
een critisch verslag van het geheel gegeven.
Waar het hoofddoel van het welvaarts-onderzoek, gelijk de Indische Regeering als vanzelfsprekend aangaf, moest zijn het aangeven van
verbeteringen, om te weten wat er gedaan moest
worden om de welvaart to verhoogen of voor achteruitgang te behoeden, werden ten slotte in 1914
in een afzonderlijke verhandeling opgenomen en
gepubliceerd : de voorstellen en besluiten der welvaartscommissie. In hetzelfde jaar zag een publicatie het licht betreffende de oorzaken van de min-

dere, welvaart.
Geheel onafhankelijk van de door de hoofdcommissie voor de mindere welvaart in beworking to nemen eindverhandeling en eindvoorstollen, werd door den hoer C. J. Hasselman,
ingevolge opdracht van den Minister van Kolonien, een „algemeen overzicht van de uitkomsten
„van het welvaart-onderzoek gehouden op Java
„en Madoera in 1904-1905", naar gelang de
overzichten uit Indio gereedkwamen on in druk
verschenen, geleidelijk samengesteld, ten slotte
afgewerkt, on in 1914 als afzonderlijk boekwerk
in Nederland uitgegeven.
Afgescheiden van de toch niet aan to wijzen
indirecte gevolgen van het onderzoek, hebben de
voorstellen der welvaarts-commissie invloed ten
goede uitgeoefend op de economische politick
met name jegens de Inlandsche bevolking, doordat zij gevo]gd werden door verschillende maatregelen op wetgevend on administratief gebied.
In Xb. dl. II. der Welvaartsverslagen p. 48 is,
met verwijzing naar Ic, IIb, IIIc on IVc, een
opsomming gegeven van de in 1906 —1907 aan
de Regeering gedane voorstellen en de daarop
gevolgde maatregelen met betrekking tot de
vischteelt en vissclierij, de pluimveeteelt, de
veeteelt, en het vervoerwczen, waarvan de korte
inhoud is weergegeven in Xc dl. III. bijl. 5.
Uiteraard kon de uitwerking der door de
commissie in 1914 gedane -voorstellen (XI) met
betrekking tot de onderwerpen: landbouw, Handel en nijverheicl, irrigatie, recht en politie, on
economic van de desa, nog niet worden nagegaan. Dat die -voortellen van grooten invloed
zijn geweest op de economische politick tijdens
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de maatschappelijke opleving, ook gedurende de
economische crisis, welke de bevolking als gevolg
van den wereldoorlog moest doorstaan, ligt voor
de hand.
WERNDLY (GEORGE HENRIC). Geboren in
Zwitserland (Zurich) in 1694, vertrok als predikant in 1717 van Rotterdam naar Oost-Indie,
waar hem Padang als standplaats aangewezen
werd. Wegens zijn kennis van het Maleisch werd
hij in 1723 (hij beyond zich teen te Makasser)
opgeroepen naar Batavia en in commissie belast
met de voltooiing van den Maleischen Bijbel,
begonnen door den predikant M. Leydekker. In
zes jaren was die arbeid volbracht en hij vertrok
in 1729 naar Nederland om den Bijbel te laten
drukken en zijn Spraakkunst uit to geven. In
1737 op het punt zijnde naar Batavia terug to
keeren werd hij benoemd tot hoogleeraar in de
Oostersche talon aan de hoogeschool to Lingen,
welke functie hij eenige jaren vervulde, waarna
hij weder naar Indio vertrok en to Batavia in
Augustus 1744 overleed. Werndly mag met recht
een der grondleggers van de Maleische taalstudie
worden genoemd. Zijn nog vaak geraadpleegde
„Maleische Spraakkunst, uit de eige schriften der
Maleiers opgemaakt", in 1736 to Amsterdam
verschenen, is een voor zijn tijd uitstekend work;
de „boeksaer van Maleische geschriften achter
de spraakkunst is voor de kennis der Maleische
literatuur van zeer groot belang.
WERVEN EN DOKKEN. Zie het artikel in
de groote Encyclopaedia van Ned. Indio.
WESPEN. Behooren met de B ij e n (zie aldaar) en de M i e r en (zie aldaar) tot de orde
der Vliesvleugelige Insecten (Hymenoptera). Van de in Ned.-Indie voorkomende
soorten van S 1 t i p w e s p e n noemen wij Pimpla
bilineata, die leeft in de oeler djaran (JAY.), de
rups van Oreta extensa; in elke rups komt eerie
larva voor. De Chalcididae zijn kleine, meestal
metaalglanzige sluipwespen, die somtijds stork
verdikte dijen hebben aan de achterpooten,
waarmede zij heel vlug loopen of zelfs springen;
van daze leeft een soort in de rups van Terias
hecabe. Encyrtus bogoriensis leeft in de g r o e n e
schildlui s, terwijl de larva van Ohaetosticha
nana voorkoint in de eieren van den s t e n g elo or der van het suikerriet. Een kleine sluipwesp, Trichogramma, wordt tegenwoordig opzettelijk uit Amerika, aangevoerd en gekweekt
em de aan tabak zeer schadelijke Prodeniarupsen to bestrijden.
WEST-CERAM. Onderafdeeling der afdeeling
Ceram, residentie Amboina, bestaande uit het
Westelijk gedeelte van het eiland Ceram, bonevens uit de eilanden Manipa, Kelang, Boano en
omliggende ail. Hoofdpiaats Piroe (zie ald.).
WEST-KOETEI. Onderafdeeling van de afdeeling Samarinda, residentie Zuider- on Ousterafdeeling van Borneo; zij bestaat uit dat deal
van het landschap Koetei, hetwelk valt buiten
de in het artikel OOST-KOETEI (zie aldaar)
genoemde, tot dat landschap behoorende districten on onderdistricten.
WEST-LOMBOK. Onderafdeeling der afdeeling
Lombok van de residentie Bali en Lombok, omvattende het Balische gebied op het eiland onder
een controleur met Mataram als standplaats.
West-Lombok bestaat uit de Balische districten :
Tjakra-Negara-Noord en -Zuid, Mataram en
Pamenang en de Sasaksche distr. : Ampenan-0.

Ampenan-W., Groeng, Tandjoeng on Baj an.
WEST-MIDDEN-TIMOR. Onderafdeeling van
de afdeeling Noord- en Midden-Timor van de
residentie Timor en Onderhoorigheden; zij bestaat uit de landschappen Fatoe Leo on Amfoan,
met inbegrip van het eiland Batek of Gala Bata.
WEST-NIEUW-GUINEA. Afdeeling van de
residentie Nieuw-Guinea, bestaande uit het gedeelte van Nederlandsch-Nieuw- Guinea van
Tandjoeng Sele tot Kaap Steenboom (Poelau
Maurio) on omliggende eilanden (hoofdplaats
Fak-Fak, zie aldaar).
WESTENBERG (CAREL JOHAN)• Geboren
to Arnhem, den 17en Juli 1862, werd in Aug.
1883 ter beschikking gesteld van den GouverneurGeneraal om to worden benoemd tot ambtenaar
bij den burgerlijken dienst in Ned.-Indie. In
1888 werd hij benoemd tot controleur 2e klasse on
geplaatst op Sum. Oostkust, alwaar hij belast
werd met de aanrakingen met de onafhankelijke
Bataklanden. Den 5 Juni 1908 volgde de benoeming van Westenberg tot resident van Tapanoeli, welke betrekking hij 4 Mei 1911 nederlegde. Hij overleed 26 Juli 1918 te 's Gravenhage.
Tengevolge der ijverige en rustelooze pogingen
van Westenberg werd een groot gedeelte der
Zuid-oostelijke Bataklanden langs vredelievenden wag onder Ned. gezag gebracht. Door zijn
veeljarig verblijf in de Bataklanden had W.
tevens een groote kennis verworven van taal,
land en yolk van die streken, blijkende vooral
nit de vele door hem gepubliceerde opstellen,
waarvan bier worden genoemd: Nota over de
onafhankelijke Bataklanden, Tijdschr. Bat. Gen.
Di. 34 (1891), bl. 105; Aanteekenin.gen omtrent
de godsdienstige begrippen der Karo-Bataks,
Bijdr. T.-, L.- en V.kunde, 50 Reeks, dl. VII
(1892), bl. 208; Verslag caner reis naar de onafhankelijke Bataklanden ten noorden van het
Tobameer, Tijdschr. Kon. Ned Aardr. Gen. 2e S.
dl. XIV (1897), bl. 1; Nota over de Bataksche
rijkjes Dolok en Poerba, Tijdschr. K. N. Aardr.
Gen. 2e S. dl. XXII (1905), bl. 576. Adatrechtspleging der Karo Bataks (1914).
WESTERAFDEELING VAN BORNEO. Doze
residentie bestaat, behalve uit het Gouvernementsgebied aan de Bo -ven-Kapoeas, uit de volpride 12 landschappen met inlandsch zelfbestuur : Sambas, Mampawa, Pontianak, Koeboe,
Simpang, Soekadana, Matan, Landak, Tajan,
Sanggau, Sekadau en Sintang. Vermelding verdient voorts, dat op de hoofdplaatsen der boven
opgesom.de staatjes zekere terreinen worden
aangetroffen, die mode onder reehtstreeksch
bestuur staan on dus als het ware kleine enclaves
vormen. Administratief is de residentie verdeeld in
4 afdedingen: Singkawang, Pontianak, Ketapang
en Sintang. Doze staan elk onder een assistontresident. Zie verder de afzonderlijke artikelen,
welke op de residentie betrekking hebben, alsmode het artikel BORNEO.
WESTKUST VAN SUMATRA. Zie SUMATRA'S WESTKUST.
WETAN. Eilandje behoorende tot de Babareilanden (zie aldaar); bet bestaat uit twee gedeelten, Waarvan het Noordelijke reikt tot 145 M.
hoogte, het Zuidelijke tot 320 M. ; ze zijn verbonden door eon 10 M. hooge landengte.
WETAR, (WETTER of P. OEETER). Eiland in
de Bandazee ten Noorden van Timor met de eilan den Leti, Moa, Laker, Kisar, Roma, Goenoeng
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Api, Loeang, Sermata en Damar, benevens kleinere eilanden, vroeger vormende de onderafdeeling Wetar (thans Kisar) der afdeeling
Zuid-Timor en eilanden (residentie Timor en
Onderhoorigheden). Het eiland is ruim 110 K.M.
lang en gemiddeld 30 K.M. breed, zwaarbegroeid, zeer geaccidenteerd en moeilijk toegankelijk met zeer grit igen verticalen vorm. Het
is nog weinig onderzocht. Verbeek schat de
hoogte van een der bergtoppen op 1325 M. Het
gebergte schijnt grooteudeels uit eruptieve gesteenten te bestaan, maar vertoont volgens
Verbeek geen vulkaanvorming.
Reeds ten tijde van de 0.-I. Compagnie werd
veel voor de invoering van het Christendom gedaan ; er beyond zich b.v. in 1700 een kerk en
school en er waren in 1754 102 gedoopten, maar
nadat de zending zich van het eiland had teruggetrokken, keerden de bewoners langzamerhand
tot het heidendom terug.
WETAR (STRAAT) tusschen de Noordkust van
Timor en het daar beN. gelegen eiland Wetar.
WETGEVING. De wettelijke regelingen, welke
de Nederlandsche invloed in Indio heeft ingevoerd, en die niet in het Reg. regl. staan opgesomd, zijn thans (Juni 1921) de navolgende : int ernationale tractaten, politieke contracten, algemeene verordeningen, locale verordeningen,
waterschapsverordeningen, en verordeningen van
hoofden van gewestelijk bestuur.
De algemeene verordeningen vallen, volgens
art. 31 Reg. regl., te onderscheiden in wetten (van
Koning en St aten- Generaal), algemeene rnaatregels van bestuur (van den Koning, den Raad
van State gehoord) en ordonnanties (van Gouverneur-Generaal en Raad van Indio, al dan niet den
Volksraad geboord; art. 131 Reg. regl.). Kroonordonnantiee; zijn dezulke, die, hetzij na vooraf gaande machtiging, hetzij behoudens nadere
goedkeuring door de Kroon, door den Gouv.
Gen. worden uitgeva.ardigd.
Op het terrein der algemeene, van het centraal
gezag uitgegane, wetgeving is, beneden het Reg.
regl. zelf, een der belangrijkste complexen gelegen in de zgn. Indische -wetboeken, d. i. de
wetgeving van 1 Mei 1848, zooals die eenerzijds
in 1866, 1872 en eindelijk 1915 (1 Jan. 1918) is
gecompleteerd met wetboeken (thans een algemeen wetboek) van strafrecht en anderzijds na
1874 met regelingen voor rechterlijke inrichting
en rechtspleging in de buitengewesten.
Beneden de algemeene verordeningen staan de,
in het openbaar tot stand komende, locale verordening,n, uitgaande van locale radon van hooger of lager orde (gewest en, groote gewestdeelen,
stadsgemeenten); duels voorzien van straf- of politiesanctie, deels hieraan goon behoefte hebbend
en dus niet daarvan voorzien. Ook de locale
verordening kan in Naar werking tot een dccl van
het locale ressort zijn beperkt.
Sinds de Vorstenlandsche watersehap,ordonnantie in Ind. Stb. 1920 n°. 722, zijn voorts
terschapsverordeningen mogelijk geworden, die
almede tot stand komen in het openbaar, en almode zoowel straf- of politieverordeningen kunnen zijn als verordeningen zonder zoodanige
sanctie.
De regelingsbevoegdheid der .sewestelijke be.1.uurshoofden is (naar de gangbare opvatting)
,beehts voor straf- of politieverordeningon, (keuren
en regl. v. poi.), geregeld in art. 72 Reg. regl. en
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Ind. Stb. 1858 no. 17 (sedert gewijzigd). Volgens art. 48 der locale-radenordonnantie verliest
het gewestelijk bestuurshoofd zijn keurbevoegdheid voor den ambtskring van elken localen
raad; waar dus deze ambtskring het geheele gewest is (d. i. bij de vijftien gewestelijke raden op
Java en Madoera), houdt de resident in het
geheel geen keurbevoegdheid over; doch men
neemt gewoonlijk aan, hetzij dat de bevoegdheid
om legislatieve residentsbesluiten (verordeningen zonder straf- of politiesanctie) te maken hem
onverkort blijft toekomen, hetzij dat deze bevoegdheid hem blijft toekomen indien een opzettelijk artikel in een alg. verord. hem daartoe oproept.
Ten aanzien van regelingen van Inlandsche
dorpsgemeenten en andere Inlandsche rechtsgemeenschappen bestaan alleen dan nadere voorsohriften, indien voor zulke lichamen een afzonderlijke ordonnantie is gegeven, gelijk het geval
is met de dorpsgemeenten op Java en Madoera
(buiten de Vorstenlanden), in Sumatra's Westkust, Palembang, Banka en Amboina.
Vat eindelijk de verordeningen van zelfbesturondo vorsten of hoofden betreft, daaronder zijn
vele strafvcrordeningen; het kost den rechter
eenige moeite de wettigheid van deze laatste to
beredeneeren, daar het strafwetboek ze heeft
-voorbijgezien.
WEVEN. Het woven in den Indischen Archipel heeft voornamelijk ten doel: het voorzien in
de eigen kleedingbehoeften. Slechts in enkele deelen — Padangsche Bovenlanden on Siloengkang,
eenige desa's op Java, Z.-Celebes en Saleier,
Kisar en Loeang — vindt men een meer beteekenende weefindustrie.
De kleeding uit geklopte boomschors, die voor
woudbewoners wel de oervorm zal geweest zijn,
treffen we nog aan in M.-Sumatra, M.- en N.Borneo, Soemba, M.- en N.-Celebes, Halmahera
en Ceram; de overgang tot weven, het vlechten,
in de gevlochten saroengs der Aroeneesche vrouwen ; de verfijning van het plantaardig materiaal
en een meer gecompliceerde techniek in de vezelweverij op M.- on N.-Borneo, Sanger- en Talaoeteilanden, N.-Celebes, Boeroe, Tenimbar-eilanden,
Aroe-eilanden, Timor-laoet, sporadisch op Java
(Magelang) en Roti; de katoenweverij, die weer
belangrijk hooger staat, op Sumatra, Java, Bali,
Lombok, Soembawa, Flores, Sawoe, Timor, Roti,
Timor-laoet, Larat, Seira, Loeang, Babar, Borneo, Celebes (kuststreken), Ambon, Ternate, Ceram on Noe,sa Laoet. Minder verspreid is daarentegen de zijdeweverij, die voorkomt op enkcle
plaatsen op Sumatra, Java, Bali, Lombok, Soembawa , Riouw, Banka, Borneo on Celebes, inoestal
in de kuststreken cn in grootere handelsplaatsen 1 ).
Als werktuig voor het spinnen van katoendraad gebruikt men op Flores, Roti, Kisar,
Timor-laoet, L6ti, Tenimbar, Talaoet en N.-Celebes het spinstokje, op Sumatra, Java, Flores,
Borneo on Celebes het spinne -wiel. Vrij algemeen
worden echter tegenwoordig gekleurde garens,

1 ) Het zip hiorbij uitdrukkelijk opgemerkt,
dat boy ongenoemde opsommingen nog allc,, s
behalve comploet zijn. Zij bermten nog steeds
op vondsten in musea en verineldingen in de
lite,rat,tur.
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die in Europa gesponnen zijn, door den Inlander
gebruikt.
VO6r de garens op het weeftoestel gebracht
kunnen worden, moeten zij eerst geschoren zijn,
d. i. de ketting of schering moet gevormd zijn
en dan verdeeld in even of oneven, een voorloopige scheiding, die later door de diverse onderdeelen van het weeftoestel definitief in stand
- gehouden wordt.
Dit scheren heeft voor het latere weven een bijzondere beteekenis, daar reeds bij deze bewerking
de indeeling der schering in gekleurde banen in het
oog gehouden moet worden. Het vergemakkelijkt
den arbeid bovendien in hooge mate, daar anders
draad voor draad zou afgeteld moeten worden.
Echter, daar bij het Indische weefsel de inslagdraad bij het weven een groote rol speelt, is het
scheren van geen hooge beteekenis ; bij het patroonweven is ginds de schering van minder belang.
Dit verandert geheel als door het ikatten de
schering de ornamentsdraagster wordt. Hierbij
worden de strengen garen voor het weven versierd, door bepaalde plaatsen met vezels te onasnoeren, zoodat in het volgend verfbad de verfstof in de vastgesnoerde plaatsen niet kan indringen en dan na het verwijderen der omwindsels
zich blank op gekleurden grond vertoonen. Het
omwinden en het juist rangschikken der bundels
is hierbij de hoofdzaak, waarom dan ook in de
inlandsche namen het binden op den voorgrond
treedt.
Het versieron door afbinden wordt ook op den
inslag toegepast. Men gebruikt hiervoor een langwerpig raam, dat even hoog is als het latere
weefsel breed zal zijn en om een houten asje
draaien kan.
Het ikatten van de sobering is in den Indischen Archipel wel het meest verbreid. Het
komt voor op Sumatra (Atjeh, Gajo-landen,
Batak=landen), J ava (Preanger-Reg.), Flores,
Soemba, Sawoe, Roti, Timor, I_Aeti, Kisar, Timor-laoet, Banka, Roma, Dawelocr, Tenimbareil., Borneo, Ceram. Het ikatten van den inslag
op Sumatra (Palembang en Pasoemah, Lampong's), Banka en Riouw, Java (West-Java,
Gresik en Bagelen) en Bali, Celebes (Limboto),
terwijl bet ikatten van sobering en inslag nog op
Bali voorkomt.
Als na het ikatten de Braden voor den inslag
bestemd op de weefspoelen opgekloend zijn, kan
het woven een aanvang nemen. Hier heerseht
evenzeer een groote verscheidenheid in werktuigen.
Hoewel de weeftoestellen in den Indischen
Archipel nog op weinig ontwikkelden trap staan,
is dit geenszins het geval met de weefsels. Vooral
met het ikatten worden waarlijk fraaie doeken
verkregen, die in ornament en kleur prachtstukken zijn. De mooist versierde doeken, op deze
wijze vervaardigd, komen uit do Timor-groep,
met Oost-Soemba vooraan. Enkele Dajakstammen nit N.-Borneo volgen daarop, daarna do
Bataksche en Atjehsche doeken. Prachtige doeken met gelkatten inslag komen vooral van Palembang, Gresik, Bali en Limboto. Eveneens
zeer belangrijk zijn de goudweefsels met flottanten inslag van de Padangsche Bovenlanden, van
Atjeh en Zuid-Celebes, em slechts de voornaamste te noemen.
WEVERVOGEL. De Wevervogels (Ploceidae)
hebben hun naam to danken aan de buitenge-

woon kunstige wijze, waarop sommige soorten
hunne nesten samenstellen; deze nesten hebben
den vorm van -wijde buizen of retorten met langen
of korten hals, en bestaan uit bijzonder fraai in
elkander gevlochten boomvezelen,palmstrepen of
gras. De echte Wevervogels komen op Sumatra
en Java in een drietal soorten voor, nml. Ploceella
javanensis, Ploceus atrigula en Ploceus ntanyar.
Soms komen de Wevervogels in zulke enorme
zwermen voor, dat de Inlander energiek moot
optreden, wil hij van zijn oogst lets zien terecht
komen. Vooral de manjar is zeer schadelijk in de
suikerriet-tuinen, daar hij de bladeren van de
suikerrietplanten vernielt om daarvan zijn nesten
to bouwen.
Tot de familie der Wevervogels behoort ook
de algemeen bekende rijstvogel of glatik (JAv.)
(Padda oryzivora), zoo groot als onze huismusch,
met rooden snavel en witte wangen, bulk grijspurperkleurig, stuit on staart zwart. Oorspronkelijk inheemsch op Java, thans ook op Sumatra
een vrij onwelkome gast voor den rijstbouwenden
inboorling. Aan den rijstvogel sluiton zich aan
de zoog. nonnetjes, op Java bondol (s AV., SOEND.)
genoemd. De gewone bondol, Munia waja, is
bruin met roomwitten kop en zwarten buik en
komt voor op Java en Sumatra. M. ferruginosa
gelijkt veel op deze soort, dock heeft een zwarte
keel en borst on een zuiver witten kop, M.
atricapilla is bruin met zwarten hals en kop,
zonder eenig wit; eerstgenoemde soort leeft op
Java en Borneo, laatstgenoemde op Java en
Sumatra. Ook deze vogels, welke kleiner zijn
dan de glatik, zijn schadelijk voor de rijstcultuur,
hetwelk eveneens het geval is met de peking
(J.A.V.) of het muskaatvogeltje, M. nisoria, bruin
met witte onderzijde, waarvan de vederen bruin
gezoomd zijn, on de prit of emprit (JA.v.), Uroloncha leucogastroides, op de bovenzijde donker
grauwbruin met lichte scha chtstrepen, voorkop
en keel zwart, borst en bulk wit.
WEYLAND-GEBERGTE. In Nieuw-Guinea,
ten Zuidoosten van de Geelvinkbaai. Zoo genoemd naar Jacob Weyland, die in 1705 een belangrijke ontdekkingstocht deed naar NieuwGuinea met drie schepen w.o. de „Geelvink".
Het gebergte hangt samen met het Charles
Louis-gebergte in het Zuidwosten on het Nassaugebergte in het Zuiden en Zuidoosten; de bergknoop, die de verbinding vormt tusschen de drie
bergstelsels, heeft een hoogte van ruim 3200 M.;
de hoogste top in het Weyland-gebergte is 3720 M.
WEZELS (Mustelidae), een familie der ROOFDIEREN.
Van de onderfamilie der Mustelinae, de eigenlijke -wezels of marters, to herkennen aan de korte,
ten deele door een vlies vereenigde teenen met
scherpe klauwen, treft men in den Indischen
Archipel een pair soorten aan, behoorende tot
de zeer verspreide geslacliten Mustela en Putorius. Tot de onderfamilie der Melinae, de dassen,
met la nge voeten en stomp() klauwen, behooren .
Mydaus Helictis on Arctonyx tot die der Lutrinec (zie OTTERS), met korte voeten, zwemvliezen en stompe klauwen, enkele soorten van
het zoo -wel in de Oude als in de Nieuwe Wergild
voorkomende geslacht Lutra.
WIAK of BIAK. Het meest Oostelijke on grootste der Schouten-eilanden benoorden de Geelvinkbaai in Nieuw-Guinea gelegen, dat door de
nauwe strait Soren Dido van Soepiori geschei-
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den is en bestaat nit een lage heuvelenreeks,
welke zich in het Noordwesten tot een vrij hoogen
berg, Somboenem geheeten, verheft. Het eiland
is vrij sterk bevolkt door Papoea's van den stam
der Noemforen, die meerendeels aan de kust in
verschillende kampoengs wonen; terwijl een
ander deel, de Wiak Soep of boschbewoners,
zich bij voorkeur in het binnenland ophoudt.
Vooral de bosschen van Noord- en ZuidoostWiak zijn rijk aan sagoepalmen en vandaar uit
wordt het geheele eiland en ook Soepiori van
dit voedingsmiddel voorzien. De vischvangst
maakt het hoofdmiddel van bestaan uit voor de
kustbewoners en zeer gezocht zijn op de omliggende eilanden de ijzeren lanspunten, welke de
boschbewoners smeden van oud ijzer, dat te
Mansinam Salawati wordt opgekocht.
WICHELEN. De algemeen menschelijke zucht
naar de kennis van toekomstige gebeurtenissen
heeft onder de Indonesiers aanleiding gegeven tot
het uitvinden van allerlei wichelmethoden.
Een zeer algemeen voorkomende wijze van
wichelen is het waarnemen van het geluid en de
vlucht van vogels. Het is van groote beteekenis
of zij hun geluid aan den linker- of aan den rechterkant van den waarnemer doen hooren. Onder
de vogels is het vooral de uil, wiens geroep voorspellende kracht heeft. Ook aan de bewegingen
van andere dieren, als slangen en hagedissen,
kent men voorspellende beteekenis toe. Ook het
onderzoek van de ingewanden of het hart van
varkens en kippen geeft den priester het antwoord der goden op eene vraag aangaande de
toekomst.
De meer beschaafde volken wichelen met
wicheltafels, die met een aan het Sanskrit ontleend woord, koetika heeten. De Maleiers kennen
eene 5-deelige (koetika lima) en eene 7-deelige
(k. toedjoeh) wicheltafel, bij welke ieder half etmaal resp. in 5 en 7 deelen is verdeeld. Op elks
dezer tijdsafdeelingen oefent een der 5 Hindoegoden (in sommige Mohammedaansche streken
een van een 5-tal profeten) bij de 5-deelige, zon,
maan en 5 planeten bij de 7-deelige tafel invloed
ten goede of ten kwade uit Het komt er nu op
aan om uit to rekenen welke godheid of profeet
op een bepaalden dag en een bepaald uur de
heerschende is, om daaruit op te maken of men
al dan niet gelukkig zal zijn in eene bepaalde
onderneming, of men iets dat verloren of gestolen is zal terug krijgen, enz.
De Javanen wichelen gewoonlijk door den
naam, dien de dag, waarop zij 'lets willen ondernemen, heeft in de 7-daagsche week, te combineeren met den naam van dien dag in hunne
5-daagsche week. Elke dagnaam heeft eene vaste
cijferwaarde ; de sons der cijfers van de gecombineerde namen wordt afgeteld op : middernacht,
ochtend, avond en zoo krijgt men het gewenschte
tijdstip aangewezen.
De godsoordeelen zijn mede middelen om de
goden in de gelegenheid to stellen de waarheid
omtrent een of ander aan het licht to brengen.
De meest voorkomende godsoordeelen zijn het
werpen van speren, en het onder water duiken.
WIDARA (MAL., soEND.), widara (JAv.). Zie
ZIZYPHUS JUJUBA.
WIDJAJA KOESOEMA (JAY.). Zie PISONIA
SYLVESTRIS.
SOEND.).
Zie SESAMUM
WIDJEN
INDICUM.
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WIELEWAAL. De wielewalen (Oriolidae) zijn
nauw met de paradijsvogels verwant. Zij zijn
meestal goudgeel en zwart gekleurd, enkele vormen zijn hoofdzakelijk bruin of groen, een soort
is zwart met rood. De Indische wielewaal van
Sumatra, Java, Borneo on Bali (Oriolu8 maculates) gelijkt veel op de Europeesche soort, is
echter voornamelijk to kennen aan den breeden,
hoefijzervormigen, zwarten band om den kop.
In het Javaansch is hij bekend als ke'podang, in
het Soendaneesch als bintjaroeng.
WIESE (ALBERTUS HENRICUS). Geboren
to Bremen in 1761, vertrok den 20en Mei 1774
naar Indie, doorliep snel de lagere rangen en
was reeds in 1791 koopman, tevens secretaris
van het college van weesmeesteren to Batavia,
In 1794 volgde zijn benoeming tot raad extraordinair en commissaris ter zee en to velde,
on in 1801 tot eersten raad on directeurgeneraal van Ned.-Indie. In 1804 (19 Oct.)
werd Wiese door het Staatsbewind belast met
de waarneming van het generalaat on den
15en Juni 1805 trad hij als gouverneurgeneraal op. 20 Juni 1806 bevestigde koning
Lodewijk die benoeming en stelde Wiese tevens
aan tot luitenant-generaal van het koninkrijk
Holland. 28 Jan. 1807 werd hij eervol uit zijn
betrekking ontslagen on gaf den 10en Jan. 1808
het bestuur over aan maarschalk Daendels.
25 Maart d. a. v. vertrok hij naar Nederland on
overleed den Ten Maart 1810 to Haarlem.
WILDEMAN-RIVIER. Zijrivier van de Eilanden-rivier (zie aldaar)
(Zie BOSCHWEWILDHOUTBOSSCHEN.
ZEN). Zoo worden alle bosschen in N.-I. genoemd
die niet geheel of grootendeels uit djati-bosschen
bestaan; meestal vindt men er zeer vele boomsoorten door elkaar. De onderscheiding op Java
tusschen „in stand to houden" en „niet in stand
to houden" wildhoutbosschen geldt voor de
Buitengewesten niet ; de ambtenaren van het
Boschwezen stellen thans in de Buitenbezittingen onderzoekingen in naar de wenschelijkheid
van boschreserveering ; enkele hoofden van g ewestelijk bestuur hebben daar sommige bosschen om
hydrologische redenen en met het oog op houtbehoefte, van ontginning en willekeurigen aankap
uitgesloten. Nu de prijs van djatihout zeer hoog
is, wordt er meer werk gemaakt van de exploitatie der wildhout-bosschen. Op Java bedraagt de
totale oppervlakte ± 1.900.000 H.A, Op de
Buitenbezittingen is de oppervlakte nog niet
bekend.
WILHELMINA KETEN. Bergketen van ongeveer 200 K.M. lengte op de grens van de Oostkust
van Sumatra, Tapanoeli on Atjeh, aldus naar
onze Koningin door Wilh. Volz genoemd.
WILHELIV1INA TOP. Een der hoogste toppen
(4750 M.) van het Nassau-gebergte (zie aldaar)
op Nieuw-Guinea en gelegen op 4° 16' 0" Z.B.
en 130° 39' 30" O.L. De zich op de Zuidelijke
hellingen bevindende sneeuwvelden werden het
eerst betreden door de Lorentzexpeditie op
8 November 1909; aan de expeditie Franssen
Herderschee viel de eer to beurt het eerst den
top to beklimmen (21 Februari 1913).
WILIS. Groote vulkaanruine op de grens tusschen Kediri en Madioen, die in den Dorowati,
2556 M., haar grootste hoogte bereikt.
WILKEN (GEORGE ALEXANDER). Geboren
to Menado 13 Maart 1847 uit het huwelijk van

616

WILKEN (GEORGE ALEXANDER)— WILLIGEN-RIVIER (VAN DER).

N. P. Wilken (zie het volgende artikel) en Maria
E. Hoedt, slaagde in 1868 als nummer een voor
het grootambtenaarsexamen. Den 19en Maart
1869 te Batavia gekomen, werd hij drie maanden
later benoemd tot ambtenaar ter beschikking van den resident van Amboina, die hem
kort daarop belastte met het bestuur der afdeeling
Boeroe. her vond W. de gelegenheid om zich
practisch te wijden aan de studie, die hem later
bekend zou maken: de ethnologie in den uitgebreidsten zin. Zijn eerste verhandeling getiteld:
„Bijdrage tot de kennis der Alfoeren van het
eiland Boeroe", munt uit door volledigheid en
stelt alles wat vroeger over dat eiland was geschreven in de schaduw; bovendien toonen de
toegevoegde Aanteekeningen W.'s groote belezenheid en zijn voorliefde voor de vergelijkende
volkenkunde. Ook in de Minahasa, werwaarts
hij was overgeplaatst, legde W. zich met
ijver toe op de kennis der bevolking, getuige
zijn opstellen : Het landbezit in de Minahasa
(Bijdrage tot de kennis van het landbezit in den
Ind. Archipel) ; Landverkoop in de Minahasa
(Meded. Ned. Zend.gen. 1873, bl. 107, '74, bl.
227); Het afplatten van het voorhoofd bij de
Alfoeren van de Minahasa; en Jets over naamgeving en eigennamen bij idem (Tijdschr. Bat.
Gen. dl. 21, bl. 374, on 22, bl. 363); van 1875
tot 1880 was hij geplaatst op Sumatra,
res. Tapanoeli. In 1881, bij de reorganisatio
van de Leidsche gemeente-instelling tot opleiding van Ind. ambtenaren, moest eon lector
voor de land- en volkenkunde van N.O.-I.
worden benoemd on word Wilken daartoe aange -wezen. Inmiddels publiceerde W. verschillende monographieen, als : Over de primitieve
vormen van het huwelijk on den oorsprong van
het huisgezin; Over de verwantschap on het
huwelijks- on erfrecht bij de volken van den Ind.
Archipel; Het strafrecht bij de volken van het
Maleische ras; Het erfrecht op Nias; Het matriarchaat bij de oude Arabieren; De betrekking
tusschen menschen-, dieron- en plantenleven
naar het volksgeloof ; on Het animisme bij de
volken van den Ind. Archipel; alle het stempel
dragend van grondige studio en groote kennis.
Reeds in 1884 viol W. de zeldzame ear to beurt
door den Senaat der Leidsche Universiteit to
worden benoemd tot doctor honoris causa in de
taal- en letterkunde van den 0. -I. Archipel en in
het volgend jaar, den 27en April, volgde zijne
benoeming tot hoogleeraar in de letteren en wijsbegeerte aan diezelfde Universiteit. Al zijne
geschriften Kier to vermelden zou het bestek
niet toelaten; alleen de uitvoerigste moeten
vermeld, nl. : Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken bij de -volken van den
Indischen Archipel; Het shamanisme bij idem;
Het pandrecht bij idem; lets over de mutilatie
der tanden bij idem; lets over de schedelvercoring bij idem; De couvade bij idem; De verbreiding van het rnatriarchaat op Sumatra;
Over het huwelijks- en erfrecht bij de volken
van Zuid-Sumatra; De hagedis in het volksgeloof der Malayo-Polynesiers; Oostersehe on
Westersche rechtsbegrippen; Ueber das Haaropfer and einige andere Trauergebrauche bei den
Volkern Indonesians, enz. enz. Al daze bijdragen,
benevens de talrijke niet genoemde, publiceerde
W. in de jaren 1885-1891, meest alle in tijdschriften, vooral Ind. Gids on Bijdragon T. L.

en Vk.kunde v. N.-I. Maar toen bleak, dat hij
van zijn van nature niet stark lichaam al to veel
had gevergd; zijn verbazende geestkracht had
hem lang staande gehouden, maar eindelijk werd
hij den len Juli 1891 bedlegerig en overleed den
28en Aug. d. a. v. op den leeftijd van 44
j aar.
Eene voortreffelijke uitgave van alle werken
van Wilken in vier deelen met registers, van Mr.
F. D. E. van Ossenbruggen, zag in 1912 het licht.
WILKEN (NICOLAUS PHILIP). Vader van
G. A. Wilken, werd geboren 10 Mei 1813 to
Aurich (Oost-Friesland). In 1840 werd hij door
het Nederl. Zendelinggenootschap naar Indic
gezonden en kwam in Jan. 1842 to Menado;
eenige maanden vond hij daar en to Tanawangko work en vestigde zich vervolgens te
Tomohon, waar hij, behoudens een kort verblijf
in Bolaang-Mongondou in 1866, tot zijn dood
(22 Febr. 1878) met groote toewijding en met toenemend resultaat arbeidde on zich o. m. verdienstelijk maakte voor de door hem gestichte opleidingschool voor hulpzendelingen (penoeloengs)
die, zij het ook in gewijzigden worm, nog bestaat.
Zijn groote kennis van taal, land en yolk blijkt
o.a. uit zijn uitvoerig opstel: Bijdragon tot de
kennis van de zeden on gewoonten der Alfoeren
in de Minahasa (Meded. Ned. Zendel. gen. dl. 7,
1863, bl. 117, 189, 371). Afzonderlijk verscheen
nog van zijn hand (uitgegeven door G. K.
Niemann) : Bijdragon tot de kennis der Alfoersche
taal in de Minahasa, Eerste stuk, Rotterdam,
M. Wijt on Zonen, 1866, 8'.
WILKENS (JOHANNES ALBERTUS). Geboren den 29en juli 1813 to Gresik, trad in 1833
in dienst als eleve van het Instituut voor de
Javaansche taal on opleiding van ambtenaren to
Soerakarta en klom op tot controleur der 2e klasse bij de cultures. In 1835 werd hij tot onderwijzer aan dat Instituut benoemd, speciaal voor het
Javaansch en om C. F. Winter terzijde to staan,
die toen reeds een opdracht had tot samenstelling van een Jay. woordenboek. In 1844 word hij
to zamen met Winter belast met de „zamenstelling van een uitvoerig verklarend omschrijvend
Javaansch on Nederduitsch Woordenboek". Het
lesultaat van Winter's on Wilkens' jarenlang
werken aan het groote Javaansche Woordenbock, berust thans in handschrift van 26 foliodeelen in de Universiteits-bibliotheek to Leiden
(Cod. 2250), terwijl de nieuwe bewerking door
Wilkens-alleen er in 43 folio-dln. berust, zijnde
een afschrift onder toezicht van Dr. Gunning ,
veradignhtoelTranstBureau to Soerakarta. Dit „Woordenboek van
den geleerden Wilkens" is op ruime wijze grondslag geworden van den in 1901 verschenen 4en
druk van het Javaansch-Nederland.sch Woordenboek Gericke-Roorda, vermeerderd door Dr. A.
C. Vreede en Dr. J. G. H. Gunning; gelijk in de
Voorrede van dl. 1 gezegd wordt.
Na zijne pensionneering in 1883 bleef W. to
Soerakarta wonen en overleed or den 19en December 1888. Hoewel Wilkens onschatbare diensten bewezen heeft, zijn leven lang, aan de beoefening der Javaansche taalwetenschap, zijn zijne
groote verdiensten nimmer in voldoond licht gesteld.
WILLEMS-ORDE (MILITAIRE). Zie het artikel in de groote Encyclopaedic van Ned. Indict.
WILLIGEN-RIVIER (VAN DER). Een gedeelte
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vain den middenloop der Mambgramo (zie aldaar).
WILLUGHBEIA FIRMA BL Fam. Apocynaceae
Akar gerip besi (MAL.), liaret akar goroetoek
(sum. W.K.), Karet boekoe (PALEMB.), Tahoi
(LAMP.), Tjoengkangkang (soEND.). Een zeer
groote liaan, die over den geheelen archipel verbreid is en die bekend is om het groote gehalte
aan melksap, dat gemakkelijk coaguleert en
waaruit men rubber bereidt (Zie CAOUTCHOUC).
WINDESI. Landschap op de Noordkust van
Nieuw-Guinea, gelegen aan de Westzijde der
Wandammenbaai (Westkust der Geelvinkbaai).
In de gelijknamige hoofdplaats zijn zendelingen
gevestigd der Utrechtsche Zendingsvereeniging;
men kan dan ook in de „Maandberichten" dier
Vereeniging bijzonderheden omtrent de bevolking dezer nog weinig bekende landstreken vernemen.

WINDOE. Achtjarige cyclus op J va.
WINGERD. Zie WIJNSTOK.
WINTER (CAREL FREDERIK). Geboren 5
Juli 1799 te Djokjakarta, werd in 1818 reeds
benoemd tot adjunct-translateur in die taal.
In 1825 volgde zijne aanstelling tot translateur
en werd hem tevens de waarneming van het
notarisambt opgedragen. Nadat in 1832 het
Instituut voor de Javaansche taal was opgericht, werd Winter spoedig daarop belast met
het geven van onderwijs aan dat instituut en
bleef hij daaraan verbonden tot de opheffing in
1843, welke opheffing verband hield met de oprichting der Koninklijke Akademie te Delft. Van
dit tijdstip of is meer en meer Winter's groote
kennis van het Javaansch en van de Javaansche
instellingen, zeden en gebruiken aan het licht ge
komen. Deels uit eigen beweging, deels op uitnoodiging van Prof. Taco Roorda, die aan de
Delftsche Akademie als hoogleeraar voor het
Javaansch was benoemd, schreef en vertaalde W.
verschillende werken in en uit het Javaansch,
waarvan sommige door Roorda in Nederland
werden uitgegeven. In 1844 werd Winter in vereeniging met J. A. Wilkens van gouvernementswege belast met de samenstelling van een
zeer uitgebreid etymologisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek; zie verder onder WILKENS.
Hij overleed te Soerakarta den 14en Januari
1859. Zijn beide zonen F. W. Winter enC. F. Winter
Jr. zoomede een kleinzoon F. L. Winter traden in
zekere mate in het voetspoor van hun wader en
grootvader, zoodat ook dezen er het hunne toe
hebben bijgedragen om den naam Winter voor de
beoefenaars der Javaansche taal- en letterkunde
onvergetelijk to maken. Van Winter's hand verscheen een zeer groot aantal werken, zoo afzonderlijk als in tijdschriften.
WINTERGREEN. Zie GONDOPOERO.
WIRID. Verbastering van het Arabische woord
wird. Men verstaat daaronder eene bij de mysticke godsdienstoefeningen to reciteeren litanie,
eene soort van dikir (zie aldaar). De woorden on
formulieren der in de mystieke orden door de
brooders to reciteeren wirid's zijn vetilal van den
grondlegger der orde zelven afkomstig.
WIROSARI. Controle-afdeeling met gelijknamige hoofdplaats van de afdeeling Grobogan,
residentie Semarang, bevattende de districten
Wirosari en Kradenan.
WISJNOE. Eene Indische godheid, die in den
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Weda tot de goden van het hoogste gebied behoort en voorgesteld wordt als gezel van Indra in
den strijd tegen Ahi, de wolkenslang. Zijn voor
naamste daad is de doorschrijding van het luchtruim in drie schreden, vanwaar zijn bijnaam Triwikrama. In de mythologie van het na-Wedische
tijdperk treedt hij vooral op als de bij uitnemendheid krachtige god, die om boosheid en
ongerechtigheid in de wereld te bestrijden, telkens in verschillende gestalten nederdaalt, zich
incarneert. Zijne gemalin is Laksjmi of cr1, de
godin van Schoonheid en Fortuin; zijn rijdier is
Garoecla, de slangendoodende reuzenvogel.
WITTE MIEREN. Zie TERMIETEN.
WOEJANG (MINAH. LANDST.), FOEJA is de
naam, die aan de tot kleedingstof bewerkte boombast is gegeven, in den tijd toen zij nog handelsartikel was. Het woord is in het handels-Maleisch overgenomen uit de Minahassische talen,
waar het woejang (vrouwensaroeng) luidt. In de
Minahasa werd de geklopte boomschors opgekocht door de Chineezen, in groote lappen, die
bestemd waren tot vrouwensaroengs en daarom
woejang heetten. Van nit de Minahasa en de Tomini-bocht had vroeger een belangrijke uitvoer
van foeja plaats naar Soerabaja en Singapore,
waar zij werd gebruikt tot onderlegsel bij -het
koperen van schepen. Later is men daarvoor
vilt gaan bezigen, waardoor de handel in foeja
geheel ophield.
Geklopte boombast (foeja) is zonder twijfel
eenmaal de algemeene volksdracht op de Indonesische eilanden geweest. (Voor de verspreiding,
zie WEVEN pag. 613). Daar waar de huidige
beschaving der inheemsche bevolking nog een
ouder tijdperk vertegenwoordigt, is zij het nog.
Bij godsdienstige feesten en in den rouwtijd is,
waar het Heidendom nog bloeit, de dracht van
foeja verplicht, althans aanbevolen, omdat men
bij zulke gelegenheden in meer onmiddellijke
aanraking komt met de gestorven voorouders en
zich dan kleedt in de stof, die hun tot kleeding
diende.
Waar zij reeds als kleedingstof was verdwenen, is de foeja nog in enkele streken in gebruik
gebleven, de grove soort als pakmiddel, de fijne
soort als schrijfpapier, voornamelijk op Java,
Sumatra on Celebes. Maar ook dit gebruik van
foeja is aan het uitsterven; waar het nog bestaat, is het een verschijnsel van conservatisme.
Nergens heeft het kloppen van boombast tot
kleedingstof zich hooger ontwikkeld dan bij de
Toradja's van Midden-Celebes. De boom, waarvan men den bast wil bewerken, wordt omgehakt en geschild; de schors wordt van den buitenbast ontdaan en uitgeloogd in kokend water,
waarin nog asch is gedaan. In nog vochtigen
toestand worden de bastreepen daarop met een
steenen klophamertje bewerkt, om ze murw to
maken, vervolgens uitgewasschen, opgevouwen, in bladeren gepakt en to rotten gelegd. Om
dit gistingsproces niet to storen, zorgt men niet
tegen de foeja to stooten en ze niet droog te lagen
worden. Hierop worden de bastreepen, die doorgaans niet veel breeder zijn dan een span, gelegd
op eene plank, die op schragen staat, om hierop
geklopt te worden. Men legt vier of meer bastreepen op elkaar en slaat ze dan met een hamertje in elkaar, zoodat de lagen bast tot eene soort
lijmpap worden, waarin geen vezel meer is to
herkennen. De breedto is dan aanmerkelijk toege-
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nomen. Is dit alles nu tot een lap geworden, dan
vouwt men die op in vieren of achten en beklopt
ze met fijnere hamertjes, maar zorgt tevens de
lagen telkens van elkaar te trekken, omdat men
ze niet weer in elkaar wil slaan. Onder het kloppen moot men de foeja altoos vochtig houden,
anders splijt ze onder de bewerking. Ten slotte
vouwt men het stuk uit. Door het kloppen wint
het niet in lengte; om het langer to maken, legt
men een ander versch geklopt stuk zoodanig er
op, dat de randen elkaar een eindweegs bedekken. Doze dubbele laag slant men dan weder tot
eene enkele ineen.
Ver -volgens wordt de foeja in den wind gedroogd en bestreken met plantensap of gedompeid in een afkooksel van boomschors, dan door
het slijk gehaald, gekookt en gereinigd. Daarna
is zij voor het gebruik gereed. Men maakt er
van: saroengs, baadjes, hoofddoeken, schaamgordels, zakken om sirih-pruimbenoodigdheden
in te bergen en groote lappen, die tot dekens dienen. Good bewerkte foeja kan men wel eon half
jaar dragon; tegen nat worden is zij niet bestand.
De foeja voor dagelijksch gebruik is grof en
bruin of zwart van kleur; die welke voor feesten
dient, is wit on dun geklopt. Zij wordt of uit de
hand beschilderd, of met verfstof gekookt. De
hamertjes voor het foeja-kloppen bestaan uit
een vierkant stuk steen, voorzien van inkervingen. In het ridden der diktezijden zijn gleuven
gemaakt, waarin. een rotan past, die aan drie
zijden om den steen is heengebogen, en welks
uiteinden aan elkaar zijn gebonden, terwiji er
een stukje hout tusschen is geklemd, dat als
handvat dienst doet.
WOEKOE. Oud-Javaansche week van zeven
dagen.
WOELOE. Zie SRMBAHJANG.
WOENGOE (JAv.). Zie LAGERSTROEMIA.
WOENI (JAv.). Zie
WOERLALI. Het Oostelijke deel van het kleine eiland Daam of Dammer wordt ingenomen
door ruim 2 / 3 van een ringwal met 7,5 KM. diameter, waarbinnen zich 'de eigenlijke vulkaan Woerlali verheft, met 800 a 830 M. grootste hoogte, en
twee kraters, welker bodems op 630 en 660 M.
gelegen zijn. Door de vele solfataren bij doze
kraters wordt vrij veel zwavel afgezet, die tusschen 1911 on 1913 door een Fransche maatschappij geexploiteerd werd; de maximum hoeveelheid
product per maand bedroeg ongeveer 75 ton.
WOESTE GRONDEN. Onder woeste gronden
worden gewoonlijk verstaan alle gronden, die nog
nimmer in cultuur zijn gebracht, of waarop alle
sporen van cultuur on van individueele rechten
verdwenen zijn. Zij bestaan meerendeels uit
boschgronden; voorts uit alang-alangvelden,
moerasgronden enz. Uiteraard worden zij in
grooter uitgestrektheid aangetroffen in het
hooggebergte, dan in het gemakkelijker in cultuur gebrachte laagland.
WOHAN (JAv.). Zie ARECA CATECHU.
WOJLA. Een landschap van de onderafdeeling Meulaboh, afdeeling Westkust van Atjeh,
met 2103 geregistreerde maunen (1915). Het bestaat uit het benedenstroomgebied van de Kroeeng Wojla.
WOLFF VAN WESTERRODE (WILLEM
PILGROM DIRK DE). Geboren 13 Juli 1857
to Koudum (Friesland), trad op 21-jarigen leeftijd in In dischen dienst, werd in 1896 benoemd

tot ass.-res. van Poerwokerto. Van dien tijd of
trad De Wolff als ambtenaar moor op den
voorgrond, waartoe aanleiding gaf de door zijn
voorganger, den ass.-res. E. Sieburg opgerichte
Spaar-, hulp- en landbouwcrodietbank to Poorwokerto. Door zijne bemoeiingen verrezen weldra
op verschillende plaatsen van Java zgn. „Wolff' sche banken", terwiji te Soekaboemi onder zijn
toezicht een proof werd genomen met de oprichting van een pandhuis in eigen beheer. Spoedig
werd het aantal dozer gouvernementspandhuizen uitgebreid en word De Wolff, hij besluit van
4 Dec. 1903, benoemd tot tijdelijk hoofdinspectour van den Pandhuisdienst en een jaar later,
wegens de vele werkzaannheden aan die functie
verbonden, ontheven van zijne officieele bemoeiingen met het landbouwcredietwezen, waarvoor
een speciaal ambtenaar werd aangesteld.
In 1904 overleed hij to Weltevreden.
Van de Wolff's belangrijke geschriften worden
hier genoemd : IJzeren belastinggaarders (Ind.
Gids, 14e jaarg. 1892, II, bl. 1395, 1640); Proeve
eener regeling van de controle op de heerendiensten (Id. 1893, II, bl. 1121); Aanteekeningen op'
Veth's „Java", Deel I, II en III (Tijdschr.
Aardr. Gen. 2e S. XI (1894), dl. 2, bl. 911, XII,
dl. 1, bl. 203, 333, 360); Djeroek-cultuur; en Bereiding van papier uit den bast van den Dloeangboom (Teysmannia, di. 9, 1899, bl. 253 en 552);
Eene credietinstelling voor Inlanders (Tijdschr.
v. Nijverh. en Landb. in N.-I., dl. 56, 1898, bl.
35, 68, 188); Rapport omtrent de perdikandessa's in de afdeeling Poerwokerto (Tijdschr.
Binnenl. Best., dl. 21, 1901, bl. 355); Het onderzoek naar de working der pandhuispacht en
de proefneming met eigen beheer, 2 din. fol. en
ten slotte : Systematisch overzicht der verrichtingen en bevindingen in zake het Landbouwcrediet voor Inlanders ingevolge Gouv. Besl.
8 Nov. 1900 no. 25, loopende tot ult. 1903.
WONDERBOOM. Zie RICINUS COMMUNIS.
WONGSA. (JA.v.). Zie CANANGIUM.
WONOGIRI. Vroeger cone afdeeling der residentie Soerakarta, thans nog slechts eene onderafdeeling onder con controleur van de afdeeling
Soerakarta. Deze onderafd. telde eind 1905 :
400.000 inwoners, w. 0. 30 Eur. on 650 Chin.
De hoofdplaats der onderafdeeling, insgelijks
Wonogiri geheeten, ligt aan den linkeroever van
de Bengawan of Solo-rivier. Zij had op het einde
van 1905 eene bevolking van 1813 personen,
waaronder slechts 4 Europeanen, verder 1475
Inlanders en 334 Chineezen. In het gebied der
onderafdeeling Noordwaarts van de hoofdplaats
liggen vele welvarende dorpen, to midden van
good bewaterde sawahvelden.
WONOSOBO. Afdeeling on regentschap (gelijknamige hoofdplaats) van de residentie Kedoe.
De afdeeling is verdeeld in 2 controle-afdeelingen, t. iv. Wonosobo omvattende de districten
Wonosobo, Garoeng en Leksono on de controleafdeeling Sapoeran met de districten Sapoeran,
Broeno en Ngadisono. Op het einde van 1905
bestond de bevolking uit ± 120 Europeanen,
ruim 900 Chineezen, een 20 tal Arabieren, enkele
andere Vreemde Oosterlingen on bijna 300.000
Inlanders. De afdeeling vormt een hoogland,
Noordelijk uitloopende op den Goenoeng Prahoe
in eon punt, waar de grenzen van de residenties
Banj oem as, Pekalongan, Samarang on Kedoe
samenkomen (zie DIRNG).

WONOSOBO—WIJNSTOK.
Op den G. Prahoe ontspringt de Serajoe, die
de afdeeling van N. tot Z. doorsnijdt, om zich
dan Westelijk of te buigen en haar loop in Banjoemas te vervolgen. In deze afdeeling, die rijk
aan natuurschoon is, ligt de uit 3 afdeelingen
bestaande thee-onderneming Bagelen. Op vrij
groote e chaal heeft hier reboiseering plaats gehad
en zijn mede door de zorgen van het boschwezen
rubberaanplantingen tot stand gebracht. De
Inlandsche tabakscultuur heeft hier een hooge
vlucht genomen. De afdeeling, vroeger Ledok
geheeten, vormde voorheen eene afzonderlijke
provincie van het oude rijk Mataram, doch werd
in 1830 eerst bij Kedoe, later bij Bagelen ingclijfd.
WONOSOBO. Hoofdplaats van gelijknamige
afdeeling, regentschap, controle-afdeeling en
district. De plaats heeft een heerlijk bergklimaat
en ligt op 800 M. hoogte. Zij telde in 1905 een
70 tal Europeanen, ± 840 Chineezen en ongeveer
5500 Inlanders. In 1912 .verkreeg de Serajoedalstoomtrammaatschappij concessie voor den aanleg en de exploitatie van eene verlenging der lijn
Maos —Bandjarnegara tot Wonosobo. Het gedeelte tot Selokromo werd op 1 Mei 1916, en het
laatste gedeelte tot Wonosobo begin Juni 1917
doorgetrokken.
WORTELEN. De penwortel van Daucus Carota. Deze worden op Java zoowel in de benedenals in de bovenlanden aangeplant en zijn het
geheele jaar op den pasar te koop.

WORTELHOUT (AMBONSCH). Het hout
van de plantwortels van Pterocarpus indices.
WOWONI. Eiland, gelegen aan de Oostzijde
van den Zuidoostarm van Celebes.
WOWONI (STRAAT) tusschen het heuvelachtige eiland Wowoni, en de hooge, bergachtige
Oostkust van Celebes.
WIJCK (Jhr. CAREL VAN DER). Geb. den
le Febr. 1797 te Zutphen, werd reeds op 17j arigen
leeftijd aangesteld tot Zen luitenant-ingenieur.
In 1817 tot kapitein bevorderd, werd hij het
volgende jaar benoemd tot eerstaanwezend ingenieur van Banka en Palembang, in welke
functie hij deelnam aan de krijgsverrichtingen
in beide gewesten tot 1822. Ook later nam hij
aan verschillende krijgsverrichtingen deel, en
werd in 1837 belast met de uitvoering der planner tot verdediging van Java.
Als commandant van het Indische leger leidde
hij de tweede expeditie naar Bali (Juni 1848),
welke expeditie onverrichter zake moest terugkeeren.
Den Zen Januari 1849 op zijn verzoek eervol
ontslagen, keerde generaal Van der Wijek naar
Nederland terug, waar hij den 30en Juni 1852 te
Arnhem overleed.

WIJCK (Jhr. CAREL HERMAN AART VAN
DER). Geb. te Amboina den 29en Maart 1840,
werd in 1863 ben oemd tot ambtenaar 2e klasse
voor den burgerlijken dienst in Ned.-Indie.
In 1880 werd hij resident van 'regal, in 1884
van Soerabaja ; groote zorg besteedde hij aan de
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voor dit gewest zoo belangrijke irrigatiewerken.
Zijn verslag daarover werd afgedrukt in de
„Plaanen tot verbetering van den toestand der
Solo-vallei". Bijna vier jaren bleef hij in dit
bewind, dat hij den Ten Mei 1888 nederlegde om
zitting te nemen in den Raad van Ned.-Indie,
van welk *hoog college hem, slechts- een jaar
later, op 8 Mei 1889, het vice-presidentschap
werd opgedragen. In 1891 in Nederland teruggekeerd, werd hij in 1893 benoemd tot GouverneurGeneraal van Ned.-Indie, waar hij den 17en
October d. a. v. de regeering aanvaardde.
Gedurende zijne regeering hebben vele gewiohtige gebeurtenissen plaats gehad, werd menige
belangrijke maatregel genomen op staatkundig en economisch gebied. (Lombok, Atjeh enz.).
Den 3en October 1899 werd aan Jhr. van der
Wijck op zijn verzoek eervol ontslag verleend als
Gouverneur-Generaal; hij overleed 8 Juli 1914
en werd te 's-Gravenhage begraven.

WIJCK (Jhr. mr. TITUS ANTHONY JACOB
VAN ASCH VAN). Geb. te Utrecht 29 Aug. 1849,
overl. te 's-Gravenhage 9 Sept. 1902, van 1891
---1896 gouverneur van Suriname, van 1901
tot 1903 Minister van Kolonien.
Zijne verrichtingen of voorstellen voor Indie
omvatten o.m. een ontwerp tot decentralisatie
van bestuur, subsidies aan christelijke scholen,
afschaffing van eenige heerendiensten, een ontwerp voor ambtenaars-opleiding, invoering van
minister Cremer's mijnwet.
WIJNKOOPSBAAI (Palaboehan Ratoe) aan de
Z.kust van Java, is zeer ruim en omgeven door
hooge bergen, welke tot aan zee zijn begroeid
en met rotsige hoeken in zee uitsteken.

WIJNMALEN (Dr. THEODOOR CHARLES
LION). Geboren te Malang, den 13en Sept. 1841,
overleden 1895 te 's Gravenhage. Wijnmalen's
groote verdiensten, vooral voor Indi8, liggen op
bib]iografisch terrein; ook schreef hij enkele
wetenschappelijke bijdragen en politieke brochures met betrekking tot Indio. 0. a. redigeerde
hij van 1876-1878 de „Indische Letterbode"
en was van 1879 tot 1888 mederedacteur van
„De Indische Gids" voor de rubriek „Koloniale
literatuur"; schreef hij in de „Bijdragen, enz."
verschillende „Koloniale Bibliographieen" en
trad in 1887 als medewerker op van de te Berlijn
verschijnende „Orientalische Bibliographic", enz.
WIJNRUIT. Zie RUTH.
WIJNSTOK of Wingerd. Boewah anggoer
(DIAL.) Deze plant komt hier en daar op Java en
ook buiten Java gekweekt veer, doch groeit
alleen goed in streken, die tijdelijk zeer droog zijn,
dus die een langdurigen en Mien Oostmoesson
hebben, zooals op Madoera, in Probolinggo,
in Zuid-Celebes. Men meet de plant kunstmatig
de rustperiode geven, die zij in bet Eur3p. klimaat in den winter heeft. Na den bloei zijn de
vruchten in drie maanden rijp. Zoowel Witte
als blauwe druiven worden geteeld; ze zijn van
goede
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XANTHOPHYLLUM LANCEATUM MZERHOUTEN

X.
XANTHOPHYLLUM LANCEATUM J. J. Sm.
Sioer-Sioer (mAL.). Eon heester in de moerassen
van Djambi en Palembang. Het gele 'lout wordt
voor scheeden en heften van krissen gebruikt.
Uit de zaden perst men een geelgroen spijsvet,
dat ook tegen spruw wordt gebruikt. Het gehalte van de zaden aan vet is bijna 40%.
XAVERIIJS (DE H. FRANCISCUS), Zie het

artikel in de groote Encyclopaedie van Ned. Indie.
XYRIS INDICA L.Fam. Xyridaceae. Bigaoe
(MINANGIC
Een zeer verbreid kruid met
smalle bladeren en zeer kleine bloemen in witte
hoofdjes. De stengels zoowel van doze als van
verwante soorten worden als vleehtmateriaal
gebruikt.

Y.
YAM (YAMSWORTEL). Zie DIOSCOREA.
YLANG-YLANG. Parfum, als hoofdbestanddeel hebbend Philippijnsche kananga-olie.
IJSVOGEL. De IJsvogels (Alcedinidae) zijn
in het algemeen bewoners van warme of gematigde landen; zij komen in een aantal soorten
in den 0. I. Archipel voor.
IJZER; InERERTS. Het beste overzicht
van alle ijzerertsvoorkomens in Indio vindt
men in no. 7 van de „Verslagen en mededeelingen betreffende Indische delfstoffen", waarin
ook een volledige literatuurlijst voorkomt.
In Ned.-Indie zijn ijzerertsbedden onbekend
en, daar magmatische- zoowel als aderertsen
slechts op kleine schaal werden aangetroffen,
blijven als van praktisch belong alleen over de
metasomatische en de contactertsen alsmede de
ijzerlaterieten en -zanden. Met zekerheid is
slechts een afzetting van echt magmatischen oorsprong bekend geworden, n.l. die van Soengei
Lasi, niet ver van Sawah Loentd, waar ertsen
van 30-70 % ijzer werden gevonden als
onderdeelen van een 440 M. dikken gabbrogang;
de totale hoeveelheid bedraagt echter slechts
enkele honderden tonnen.
Echte ijzerertsgangen, werden gevonden bij
Padjiloe (bij i1ontrado) ter Westerafdeeling van
Borneo en bij Badal en Bt. Sekoelat in Kota
Waringin (Z.O. Borneo). In het Oostelijke- (vooral Z.O.) gedeelte van Billiton komen de zoomen
van een aantal aders aan den dag, die daar in
hoofdzaak bestaan uit oxydische ijzerertsen;
zeer bekend is daarvan de magneetijzerertsader
van Seloemar. Ook op Banka schijnen dergelijke
gangen voor te komen terwijl ze tevens in den
Riouwarchipel zijn gevonden.
Voor de ontginning van magneetijzerzand in de
kuststreek der residentien Banjoemas en Kedoe
word een 10-tal mijnconcessies, met 3768 H.A.
oppervlak, verleend tusschen de jaren 1904 en
1909, welke werden overgedragen op de Mij. tot
Exploitatie van IJzerertsterreinen in Ned.-Indio
te 's-Gravenhage, die evenwel nog niet tot ontginningswerkzaamheden overging. Bij eon veronderstelde dikte der afzettingen van gem. V, M.
en eon mag,neetijzer-concentratie van 40 %, zal
men de hoeveelheid erts mogen schatten op 35

mill. ton, met 57 % ijzer, terwijI bij proeven
met electromagnetische scheiding de aanwezigheld van 9-14 titaan block.
Eerst in den laatsten tijd werden van Gouvernementswege uitvoerige detailonderzoekingen ingesteld op eenige terreinen met laterietische ertsen, en wel: op het eiland Soewangi in Straat
Laut (20 mill. ton), op het eiland Seboekoe ten
0. van Poeloe Lout, op het Soengei-Doewa ertsveld op den vasten wal van Borneo ten W. van
genoemde Straat en op het Larona ertsveld in
Centraal Celebes. De belangrijkste resultaten zijn
neergelegd in de nummers 7 (reeds genoemd), 8
en 9 van de „Verslagen en mededeelingen betreffende Indische Delfstoffon en hare toepassingon"
(Batavia, Kolff & Co.), het tweede onder den
titel: „Beschouwin - en over de stiehting van een
staalindustrie op Midden Celebes", het laatste
getiteld : ,,IJzerafzettingen in Borneo".
Voor Seboekoe wordt (Verslag No. 7, bi. 50)
de totale hoeveelheid geraamd op 300 mill. ton
met, na calcineering, gemiddeld 53 % ijzer; de
hoeveelheid stukerts met meer don 60 % ijzer
bedraagt circa 18, die met 50-60 % ijzer ongeveer 66 mill. ton. Behalve bij Larona zijn nog
op vele andere plaatsen in het Merengebied van
Midden Celebes overeenkomstige laterietvelden
aangetroffen, die echter nog niet in bijzonderheden bekend geworden zijn, doch waarvan reeds
thans kan worden gezegd, dat zij met Larona,
voor het minst sea milliard ton erts zullen opleveren.
Ook op verschillende Molukken-eilanden komt
ijzererts voor van laterietische geaardheid, on
daar peridotieten in het Oostelijke gedeelte van
den Archipel een belangrijke rol spelen, is de
kans niet goring, dat ook hier bij nader onderzoek
nog groote kwantiteiten good ijzererts zullen
worden gevonden.
HZERHOUTEN. Zie bet art. HOUTSOORTEN in de groote Encyclopndie van Ned. Indid on G. A. Blits, Do anatomische bouw der 0.-I.
IJzerhoutsoorten en van het Djatihout, benevens
een overzicht van alle thaus bekende ijzerhoutplanten. Met 25 lichtdrukken. Kol. Museum
no. 19 — Juli 1898).

ZAKAT-2–ZELFBESTUREN (INLANDSCHE).
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Z.
ZAKAT. Zie DJAKAT.
ZALACCA EDULIS Bl. Fam. Palmen. Salak
(mAL., JAV., SOEND.). .Een palm van Oost-Java
en Bali, op vochtige plaatsen in den Archipel
veel gekweekt om de vruchten, waarvan het deel
rondom de zaden eetbaar is. Sommige soorten
zijn wrang, enkele echter zeer smakelijk.
ZAMELRECHT. Naar inheemsche begrippen
in geheel Indonesid, the tot beden voortbestaan,
is het recht om boschproducten en andere
in het wild groeiende voortbrengselen van grond
en water te zamelen afhankelijk van het beschikkingsrecbt over grond en water; vandaar dat
de eigen leden van den bescbikkingsgerechtigden stam of dorpskring vrijelijk mogen zamelen
binnen het bescbikkingsgebied en er zich op zijn
hoogst bepalen tot een huldegift aan het hoofd,
terwijl lieden van elders vergunning behoeven
om er te zamelen en verplicht zijn een deel van
het gezamelde — dikwijls een tiende (sapoeloeh
ambil satoe) — of te staan als recognitie. Een
sprekend voorbeeld van dit zamelrecht leverde
de omstreeks 1912 veelbesproken djeloetoengkwestie op Borneo. In sommige streken
zijn bepaalde gronden, als zamelgronden, voor
het zamelen door de bevolking vanouds gereserveerd. De regeling van het boschwezen van
regeeringswege, hoe heilzaam ook, heeft met dit
zamelrecht der bevolking niet altijd voldoende
rekening gehouden. Zie over zamelgronden en
zamelrecht Pandecten van het adatrecht IV A.
en IV B.
ZANDZEE. In Indio algemeen gebezigde naam
voor den indrukwekkenden kraterbodem van
den ouden Tengger-vulkaan (zie aldaar). Er zijn
evenwel ook verscheidene andere vulkanen, b.v.
Slamat, Tolo, Batoer, welker krater- (of liever
caldeira-)bodems, hoewel niet zoo uitgestrekt als
de eerste, eveneens vlak, en met een dikke laag
vulkanisch zand en asch bedekt zijn, en waaraan dus de naam zandzee evengoed zou kunnen worden gegeven.
ZANGERESSEN. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN, pag 336..
ZEA -MAIS. Zie DJAGOENG.
ZEE. Het geheele complex van zeeen, waardoor
de verschillende eilanden van den Indischen Archipel omgeven worden, heeft volgens de nieuwste
berekening (die van Kriimmel in 1907) een oppervlakte van 8.125.000 K.M. 2 en eon gemiddelde
diepte van 1089 M. Kiimmel heeft het in 1879
aangeduid met den naam: Austraal-Aziatische
Middelzee, een bena ming, welke het eerst aangenomen werd door R. Sehuiling, om later met
goed gee olg in versehillende leerboeken over te
gaan. Zie verder het uitvoerige artikel in de
groote Encyclopaedic van Ned. Indio.
ZEEANEMONEN. 'Zie NETELDIEREN.
ZEEAREND. Zie ROOF VOGEL.
ZEEBAARS. De zeebaarsen of Serranidavormen een zeer uitgebreide familie der Acane
thopterygii. Vele soorten zijn in den Archipel
algemeen en gewone marktvissclien. De vele,
dikwijls fraai met strepen en stippen gekleurde
soorten van het geslacht Epinephelus, Maleisch
Kerapoe, zijn voor een greot deel gewone marktvisschen.

ZEEBLOEMSTRAAT. op de Westkust van
Sumatra, tusschen de Z.O. kust van Sibdroet met
voorliggende eilanden en de N.W.kust van Sipoera met de daar beN. gelegen eilanden.
ZEE-KOE, ZEE-OS. Zie KLIPVISSCHEN.
ZEEKOEIEN (Sirenia), een orde der Zoogdieren, in den Indischen Archipel door den
Doejoeng vertegenwoordigd (zie DOEJOENG).
ZEELIAAN. Zie ZEEWORTEL.
ZEEMACHT. In den loop van 1921 zullen
vermoedelijk in India aanwezig zijn 2 pantserschepen, 8 jagers, 8 torpedobooten, 7 onderzeedrs en 4 flottieljevaartuigen, waarvan 2 ingericht voor het leggen van mijnen. Wegens te
kort aan personeel gedeeltelijk buitendienst. Alles
te zamen genomen een macht van weinig beteekenis voor de verdediging van Neder1.-India.
Zie verder, voor een historisch overzicht, het
artikel in de groote Encyclopaedie van Ned.Indie.
Maleisch
ZEEPAARDJES
(Hippocampus),
Oendoek-oendoek en Ikan koeda. Daze visschen
zijn verwant aan de „Zcenaalden", waarvan
zij zich onderscheiden door een rechthoekig
van den romp gebogen kop, terwijl de min of
meer verlengde staart als grijporgaan dienst doet.
Het mannetje draagt de eieren in een gesloten
broedzak aan de voorzijde van den staart.
ZEESCHILDPADDEN. Zie onder SCHILDPADDEN, fam. Dermochelyidae s. Sphargidae
en fam. Chelonidae.
ZEESLANGEN. Zie SLANGEN.
ZEESNOEKEN, ook bekend onder den naam
Barracuda, behooren tot het geslacht Sphyraena
der Percesoces. Maleische naam Ikan aloe-aloe en
langsar. Zij hebben het uitcrlijk van een snoek
en een stark gebit. Zij leven in zee en zijn zeer
vraatzuchtig. Groote exemplaren schijnen voor
badende personen gevaarlijk to kunnen warden.
ZEETUINEN. Naam voor de koraalvelden in
de baai van Ambon. (Zie KORAALRIFFEN).
ZEEWORTEL. Indische koraalstokken, meer
bekend onder den naam van „Akar bahar"
(zie aldaar). Een aantal soorten zijn reeds beschreven in Rumphius' Amboinsch Kruidboek
(Dl. VI, bl. 193); hare determinatie (door prof.
E. v. Martens) vindt men in het RumphiusGedenkboek (bl. 133). De nicest gezochte zwarte
s oort, Akar bahar hitam, is Gorgonia (Plexaura)
antipathes, ook als Acabaria amboinensis beschreven.
ZEEZWALUW. De zeezwaluwen zijn de eenige
vertegenwoordigers der meeuwvogels (Laridae)
in den Archipel; eigenlijke Iilacowen komen niet
voor, evenmin de zoog. schaarbekken. Zij zijn
vertegcnwoordigd door de genera Hydrochelidon,
Hydroprogne, Sterna, Anous
en Gygis.
ZEGELRECHT. Zie BELASTINGEN.
ZELFBESTUREN (INLANDSCHE). Het gebied
van Ned.-Indio is te onderscheiden in rechtstreeksch gebied (ook rechtstreeks bestuurd gebied, gouvernementsgebied, somtijds gouvernementsland genoemd) en gebied onder inlandseh
zelfbcstuur of indirect gebied. In het eerste
worden de overheicisfuncties uitsluitend geoefend
door of namens het gouvernement; in het zelfbestuursgebied daarentegen worden de overheids-
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ZELFBESTUREN (INLANDSCHE)—ZENDING (PROTESTANTSCHE).

sedert onheugelijke tijden als heilig en behield
haar karakter van heiligheid ook in den Islam.
De Mohammedaansche overlevering bracbt de
legende van Hagar en Ismael met de Mekkaanschezlfbturndijkvameslonrch sche bron in verband. Aan het Zemzem-water
wordt wonderkracht toegeschreven. De hadji's
of oligarchische, sorns republikeinsche gedaante
drinken het gedurende hun verblijf to Mekka
(vandaar, dat het Reg. regl. van zelfbestuur
dagelijks on velen hunner nemen bij het aandoor inlandsche „vorsten en volken" spreekt).
vaarden der terugreis een fleschje of blikje van
De in zulk een rijk inheemsehe personen zijn
dit water mode met de bedoeling om zichzelf on
tot gehoorzaamheid verplicht krachtens hun
de hunnen in geval van zware ziekte en vooral
hoedanigheid van onderhoorige, niet krachtens
op het sterfbed door besprenkeling of door
den wil van het gouvernement. Elders, waar
bevochtiging van de tong met een paar druppels
zich nog geen staatsgezag heeft gevormd, doch
van het gewijde vocht to sterken.
alleen familie- of stamhoofden of hoofden van
ZENDING (KATHOLIEKE). Ter aanvulling
inlandsche gemeenten zijn, bevordert de invan hetgeen onder EEREDIENST is medegevloed van het gouvernement de vorming van
deeld (bl. 142) het volgende: De Katholieke zeneen breeder gezag op territorialen grondslag, dat
dingsarbeid in onze kolonien heeft zich vooral
dan in de positie van zelfbestuur gebracht kan
gericht op Borneo, de kleine Soenda-eilanden,
worden en decentraliseerend werkt (Gajoland,
Nieuw-Guinea en de Kei- en Tanimbar-eilanden.
Karoland, Kwantan, M.Celebes, enz.)
Vooral op de Kei- en Tanimbar-eilanden word
„Landschap" is in de practijk van het Inmet veel vrucht gewerkt; aan. de Paters Geurtdisch staatsrecht de gewone benaming voor
jens en Viegen zijn belangrijke bijdragen tot de
„zelfbesturend landschap", al komen op dien
kennis van de bewoners to danken; evenzoo aan
regel ook uitzonderingen voor en al pleegt
Pater Vertenten omtrent de Marind Anim of
men de vier vorstenrijken van Java nimmer
Marindineezen van Z. Nieuw-Guinea (statie te
aldus te noemen.
Merauke) vroeger veelal Kaja-Kaja's genoemd.
De verhouding tusschen Nederland en de
Voor den zendingsarbeid in de Westerafd. van
zelfbesturende rijken heeft in een lange histoBorneo zie BORNEO bl. 83. Op Flores wordt het
rische ontwikkeling allerlei vormen aangenomen.
grootste aantal Christenen gevonden in het zelf(Zie verder CONTRACTEN MET ZELFBEbesturend landschap Larantoeka, in het 0. van
STURENDE LANDSCHAPPEN).
't eiland; de Katholieke missie dateert daar
De zelfbesturende landschappen zijn niet
reeds van den tijd der Portugeezen; verder is
alleen — anders dan in Engelsch-Indio, — ineen missionaris gevestigd op Endeh (M. Floris).
gedeeld bij onze gewesten (bij 13 van de 37
Ook op Timor, waar het Katholicisrne op somvan thans, Juni 1921), maar bovendien zijn
mige plaatsen reeds uit den Portugeeschen tijd
binnen hun grenzen gouvernementsambtenaren
stamt, zijn missionarissen (Lahoeroes) of priesvan het binnenlandsch bestuur, soms ook
tors gevestigd (Ndona). In de Minahasa (N. Cegouvernementsambtenaren van inlandsch belebes) waar onder de reeds Protestantsch gestuur geplaatst, om zich in to laten met de
worden bevolking gewerkt wordt, zijn de resullandsonderhoorigen en met die toestanden van
taten niet zeer groot; evenmin in de res. Benzelfbestuursonderhoorigen, waarmee ons gezag
koelen (Sumatra). Op Java is het middelpunt der
zich mag of moet bemoeien.
Katholieke missie-actie to Moentilan, res. KeHet is om, binnen de grenzen van ons ?Tat,
doe; uit den aard der zaak vordert het work ontevens een good beleid in de zelfbesturen en
der Mohammedanen slechts langzaarn.
aan de zelfbestuurders con behoorlijke zelfZENDING (PROTESTANTSCHE). Voor de
standigheid to waarborgen, dat eerst bij Ind.
zending tijdens de Oost-Indische Compagnie en
Stbl. 1914 n°. 24 (de nooit in working getreden
later zie men het uitvoerige artikel in de groote
„zelfbestuursordonnantie", toegelicht in Bijbl.
Encyclopaedie van Nederlandsch Indio; bier
8122), thans bij Ind. Stb. 1919 n°. 822 (de op
volgen slechts mededeelingen over den vroegeren
1 April 1920 in working getreden „zelfbestuurszendingsarbeid in de Minahasa, de Sangi- en
regelen", toegelicht in Bijbl. 9385), bepalingen
Talaudeilanden en de Molukken, en over den
zijn opgesteld, die voor zelfbesturen met korte
stand van het zendingswerk in het laatst der 19e
verklaring in de buitengewesten aan onze been het begin der 20e eeuw.
stuursambtenaren een breidel aanleggen. De
he kerstening der Minahasa is to danken aan
zelfbestuursregelen 1919 nl. sommen op, wat
de werkzaamheid van het Ned. Zendelinggenootde zelfbesturen niet of niet zelfstandig molten
schap, in 1797 to Rotterdam opgericht. In 1831
doen inzake bestuur en politic, rechtspraak,
kwamen de eerste zendelingen,Riedel en Schwarz,
regeling; en al het niet opgenoemde verblijft
ill de Minahasa aan. Na een 7 tal jaren was de
aan hun autonomie, waarmee de besturende
tegenstand tegen het Evagelie gebroken; aan
ambtenaar zich niet mag bemoeien dan in
het onderwijs word reeds dadelijk veel zorg beden vorm van „leiding".
steed. Sedert ongeveer 1860 kan men zeggen,
Voor gewichtige hervorming van de landdat het pleit voor het Christendom gewonnen
schapsfinancien, thans, naar het schijnt, in
is. In 1850 word een kweekschool voor inl.
alle zelfbesturende landschappen voltrokken,
onderwijzers opgericht, die, na tweemaal verzie LAN DSCHAPSKASSEN, voor de financier'
plaatst to zijn, thans nog to Tomohon bestaat.
der zelfbesturen op Java, zie VORSTENLANIn 1868 word (eveneens to Tomohon, waar toen
DEN.
echter de kweekschool voor onderwijzers nog
ZEMZEM. De Zemzem-bron bevindt zich
niet was) opgericht een inrichting tot opleiding
te Mekka op het plein der groote moskee in een
van inlandsche hulpzendelingen, die weliswaar
gebouw in de onmiddellijke nabijheid van de
tijdelijk opgeheven is, maar toch mag beschouwd
Ka'bah. Zij gold reeds bij de oude Arabioren

functies slechts gedeeltelijk door het gouvernement geoofend, hoofdzakelijk echter door rechtsgemeenschappen, die het karakter van staten
met eigen oorspronkelijk gezag dragen : de inland er

ZENDING (KATHOLIEICE).
ZENDING (KATHOLIEKE). De Nederlandsche
bezittingen in Oost-India, die tot 1902 het
vormden,
„Apostolisch Vicariaat van Batavia"
hebben een bevolking van 49 millioen, die grootendeels tot het Maleische ras behoort. Eerst na
1200 n. Chr. wordt het indringen van den Islam
nit Voor-India in den Archipel merkbaar. Thans
is de inlandsche bevolking overwegend Mohamedaansch, al is de geest van den Islam op vele
plaatsen niet diep doorgedrongen. Het aantal
heidenen wordt geschat op ongeveer 4 millioen,
dat der protestanten op 600.000, der katholieken
100.000, zonder de 35.000 katholieke Europeanen
mee te tellers.
Als eersten katholieken priester, die in dit onmetelijk gebied verscheen, kennen wij den zaligen
Odoricus de Pordenone, een Italiaan van de Ord©
van St .Franciscus, die in 1323 op zijn reis door
Azie Noord-Sumatra bezocht. De katholieke
prediking bij de inboorlingen begon met de tochten der Portugeezen en Spanjaarden in den aanyang der 16e eeuw. Behalve wereldpriesters bearbeidden Trinitariers, Theatijnen, Augustijnen,
Franciscanen, Carmelieten en vooral Dominikanen en Jezuieten den geestelijken akker onder de
rechtsmacht van den aartsbisschop van Goa.
Gelijk in zoovele missien behoorden ook bier het
ergerlijk gedrag van menigen westerling en het
machtsmisbruik van sommige bewindvoerders
tot de voornaamste hinderpalen voor de verspreiding van het geloof. Veel had de missie
ook voortdurend te lijden van den Islam, die
zich reeds aan de meeste kusten had genestaid.
Toch heeft de katholieke missie in de 16e en
een deel der 17e eeuw een bloeitijdperk gekend.
De Molukken waren haar glanspunt. Op de
Ternataansche eilanden, de Amboina-groep en den
Solar-Archipel of Kleine Soenda-eilanden heeft
zij haar schoonste en rijkste vruchten gekweekt.
Van Ternate, den voornaamsten zetel der Portugeesche macht in dat eilandenrijk, was de eerste
prediking uitgegaan. Daar verscheen ook in 1546
India's groote apostel, de H. Franciscus Xaverius, en werkte in die streken wonderen van bekeering onder de Portugeezen en de inlanders.
Het werk van Xaverius werd voortgezet door
zijn gezellen en opvolgers. In 1564 was het aantal
Christenen op Amboina, dat eveneens meermalen
door Xaverius was bezocht, tot 10.000 gestegen,
in de geheele Molukkengroep tot 50.000. Die verblijdende groei verhoogde juist de woede der
Mohamedanen. Maar al zijn er duizenden inlanders om hun geloof gevallen, het Christendom geheel uittroeien vermocht de vijand niet.
In 1605, het jaar der verovering van Amboina,
telde het eiland nog 16.000 katholieken, en bezat
de stad Ambon vier kerken.
Ook op Selebes, met name te Makasser had het
katholieke geloof zijn intocht gehouden. Een
eeuw lang vond men er christenen in grooten getale, onder leiding van wereldpriesters, Augustijnen en Franciscanen. Na den val van Malakka
in handen der Hollanders zochten de Dominikanen omstreeks 1650 een steunpunt voor hun
Solor-missie to Makasser; in hetzelfde jaar hadden de Jezuieten Kier nog een college. Eerst in
1660 werden alle kloosterlingen, en korten tijd
daarna de laatste wereldpriester uit de stad
verbannen.
Nergens in geheel ons Indisch gebied heeft het
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katholicisme langer stand gehouden dan in den
Solor - archipel, thans meer bekend als de Kleine
Soenda - eilanden. De eerste apostelen dezer streek
waren de Dominikanen. Reeds omstreeks het
midden der 16e eeuw verschenen zij op de eilanden Timor en Flores. Op talrijke plaatsen van den
Solor-archipel verrezen kerken en bij duizenden
telde men de bekeerlingen. Doch telkens opnieuw
stonden de missieposten bloot aan de aanvallen
der Mohamedanen, niet zelden beschermd en
gesteund door de Hollanders.
De Orde van S. Dominicus mag in die streken
op niet minder dan 24 martelaars roemen. In den
loop der 18de eeuw zonk ten gevolge van de gebeurtenissen in Portugal en Indic zelf het aantal
missionarissen en in de eerste helft der 19de eeuw
konden de overgebleven christenen nog slechts
bij lange tusschenpoozen worden bezocht. Overschouwen wij die drie eerste eeuwen de katholieke zending, dan zien wij, hoe het niet heeft
ontbroken aan pogingen, om het Katholieke Geloof in den Archipel te vestigen. Java, Sumatra, Borneo, zoowel als de meer oostelijk gelegen eilanden zijn besproeid geworden met het
bloed van minstens 37 missionarissen en ontelbare inboorlingen. 10 J(Azuieten, 24 Dominikanen,
1 Theatijn en 2 Carmelieten, lieten hun leven
voor Christus. De twee laatsten, P. Dionysius
Nativitate en Redemptus a Cruce, die in bet rijk
Atjeh vielen, werden den 15den Maart 1900 op
de altaren geplaatst.
De nieuwe Mi8Sie van Nederlandsch Oost-India
neemt een aanvang in 1807. Het protestantisme,
dat in het moederland zoo vijandig tegen de katholieken stond, had ook in Indict de bloeiende
missien der 16e en 17e eeuw vernietigd. Aan
katholieke priesters was sinds lang elke vestiging
onmogelijk gemaakt. Doch toen onder den invloed der Fransche Revolutie de protestantsche
Staatskerk in het vaderland ten val was gekomen, en ten gevolge van het veldwinnend rationalisme de protestantsche propaganda-ijver ook
in de bezittingen was verslapt, aanvaardden
twee onversaagde priesters, Jacob Nelissen en
Lambert Prinsen met volmacht van den H.
Stoel en verlof van het Nederlandsch gouvernement de reis naar Java, en landden er den
4 April 1808.
Het bestuur der Kolonien zag in hen slechts
ambtenaars, belast met de geestelijke verzorging
der R. K. Europeanen in hun gebied, nauwelijks
een paar honderd, verspreid over den geheelen
archipel. De priesters stonden dus wat salarieering enz. betreft, aanvankelijk op denzelfden
voet als de protestantsche predikanten. Tegenover dit stoffelijk voordeel deed zich het nadeel
gevoelen, dat benoeming, verplaatsing enz. in
handen lag van het burgerlijk bestuur. De apost.
prefect kon due niet vrij beschikken over zijn
geestelijken, noch over kerkelijke zaken, en king
al te veel of van de persoonlijke gezindheid der
wereldlijke machthebbers.
De eerste missieposten werden in de drie
grootste steden van Java : Batavia, Semarang en Soerabaia gevestigd, en eerst in 1834
kon men te Padang op Sumatra een priester
plaatsen.
Hoe volstrekt onvoldoende voorloopig de geestelijke hulp voor de katholieken bleef, valt reeds
hieruit op te maken, dat van 1808 tot 1845 slechts
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14 Holl. priesters in de missie aankwamen, waarvan er in 1845 slechts vier overbleven. Meermalen waren er door vreemde missionarissen
pogingen aangewend om op verschillende punten
hulp te verleenen. Zelfs vielen in 1832 als slachtoffers van hun ijver, wellicht zelfs als martelaars,
de beide Fransche zendelingen Berard en Vallon
op het eiland Nias. Het regeeringsbesluit evenwel, dat aan alle niet-Nederlanders den toegang
tot de Missie verbood, maakte ook van dien kant
alle verbetering onmogelijk. Des te bewonderenswaardiger is de dikwijls bovenmenschelijke
arbeid door de missionarissen tijdens vreeselijke
epidemie6n of in oorlogstijden verricht. Gedurende den opstand van Dipo Negara (1825-1830)
was Scholten de eenige aalmoezenier bij het
leger, dat over geheel Java verspreid lag. Hij
was ook de eerste, die een inspectie-reis naar
Selebes en de Molukken volbracht, om te Rome
den toestand der Missie beter te kunnen uiteenzetten.
Thans achtte Rome het oogenblik gekomen,
om de Missie tot Vicariaat te verheffen. Mgr. Jac.
Grootf werd de eerste titularis. Reeds aanstonds
bij zijn aankomst in 1845, vond hij zich verplicht
eenige maatregelen omtrent personen en zaken
te nemen, die de ontevredenheid van sommige
katholieken opwekten. De regeering zag in dit
optreden van den Vicaris een inbreuk op haar
rechten en casseerde de bepalingen. Van zijn
kant mocht Mgr. Grooff geen inmenging van het
burgerlijk bestuur dulden in zuiver kerkelijke
aangelegenheden. Een conflict kon niet uitblijven.
Bij besluit van 19 Jan. 1846 verbande de Gouverneur-Generaal den Vicarius en de vier priesters, die met hem gekomen waren, uit de Missie.
De Katholieken van Nederland waren diep verontwaardigd.
Door dit feit was plotseling de aandacht van
regeering en yolk gevestigd op den onhoudbaren
toestand in Indie.Bij de Hooge Regeering in Nederland stond het weldra vast, dat een andere weg
moest worden gevonden om ook in de toekomst
een herhaling van dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Na overleg met den H. Stoel werd in 1847
een nieuwe regeling vastgesteld, „in een vorm, die
de volkomen vrijheid van het kerkgenootschap
met geheel voldoende waarborgen voor rust en
orde en voor het gezag der regeering vereenigde".
Als Mgr's Grooff's opvolger verscheen nu Mgr.
Petrus Maria Vrancken in 1848 to Batavia. Vijf
nieuwe priesters kwamen er zijn arbeid deelen.
Onder zijn bestuur kwam er merkbare voortgang
in 't godsdienstig leven. Van afgelegen eilanden
vroegen verlaten katholieken om geestelijke hulp.
Meermalen bood de Regeering aan missieposten
te vestigen onder do inlanders, als de Battaks
op Sumatra en de Dajaks op Borneo. Maar alles
stuitte af op het gebrek aan priesters. Eindelijk
werd de SociOteit van Jezus bereid gevonden ter
hulp to komen en zond in 1859 haar eerste missionarissen. Daardoor word het o. a. mogelijk een
missionaris to vestigen op het eiland Flores, dat
in 1859 bij tractaat door Portugal aan Nederland
was overgegaan; en waar zich eenige duizenden
christenen bevonden, het laatste overblijfsel
der vroeger zoo bloeiende missie der Dominikanen. Hiermee word de zeer bescheiden grondslag gelegd van de tegenwoordige Missie der Kleine Soenda-eilanden met haar 60.000 christenen.

De Jezuieten waren niet de eenigen, die do opheffing van het gods'dienstig leven in Indio hiel
pen bevorderen. Op aandringen van Mgr. Vrancken kwamen in 1856 de Ursulinen zich vestigen
to Batavia-Noordwijk, in 1866 to Batavia-Weltevreden; Soerabaia ontving ze in 1863. Hun pensionaten on scholen, uitsluitend voor Europeesche
kinderen bestemd,kunnen wedijveren met de beste
inrichtingen van dien aard in Europa. De Broeders
van den H. Aloysius to Oudenbosch openden,
eveneens voor Europeanen, hun eerste school
to Soerabaia in 1862, die eerst 40 jaar later
door eon andere to Batavia zou gevolgd worden .
Later zouden volgen de Zusters Franciscanessen
van Heythuyzen (Java in 1870, Flores in 1879),
de Zusters van 0. L. V. Moeder van Barmhartigheid to Tilburg (Padang in 1885, Flores in
1890), de Zusters van het Gezelschap Jezus, Maria, Joseph (Minahassa 1898), de Zusters van
den H. Carolus Borromeus to Maastricht (Java
1918), en de Broeders der Onbev. Ontv. te Maastricht in 1919 (Java).
In 1871 word Mgr. Vrancken tengevolge van
zijn gezondheidstoestand gedwongen naar Europa terug to keeren. Hij word in 1874 opgevolgd
door Mgr. A. C. Claessens, die rinds 1848 in Indio
werkzaam was, en tot 1893 de Missie bestuurde.
In alle richtingen breidde zich haar werkkring
uit. Op Java kregen Cheribon, Buitenzorg,
Magelang, Malang, Madioen een eigen herder;
op Sumatra vestigde zich een missionaris tusschen de groote cultures to Medan, onder Europeanen, Chineezen en Klingaleezen, on to Tandjong Sakti onder de inlanders. Atjeh ontving
een vasten aalmoezenier voor de talrijke aldaar
gestationeerde legermacht. Op Borneo word
Singkawang bezet on een stichting onder de
heidensche Dajak-bevolking begonnen. Op Selebes
kregen de missionarissen vasten voet to Makasser, on op de belangrijke posten Manado on Tomohon in de Minahassa. Hier waren het vooral
inlandsche protestanten, die tot de Moederkerk
terugkeerden. Het aantal staties op Flores klom
tot acht; op Ceram, Nieuw-Guinea, de Keieilanden aan de Kendari-Baai op Selebes, op de
Watoe-Bella eilanden, Soemba en Timor werden
nieuwe vestigingen beproefd: enkele moesten
worden opgegeven, doch andere zijn thans tot
Apostolische Vicariaten of Praefecturen. uitgegroeid.
Zwaren, doch rijk-loonenden arbeid hebben de
missionarissen van den beginne af gevonden bij
de koloniale troepen, die een betrekkelijk groot
aantal katholieken van allerlei naties bevatten.
Maar geen ander stond bij het gansche leger zoo
hoog in eere als de eenvoudige, altijd dienstvaardige pater H. Verbraak. Dertig jaar achtereen
(1874-1905) heeft hij doorgebracht in de lazarotten, op de wachtposten, bij de expedities in
het altijd onrustige Atjeh. Een trouw beeld van
den barmhartigen Samaritaan sloot hij geen ras,
geen landaard, geen godsdienst van zijn liefde
uit. De dankbare militairen gaven uiting aan hun
gevoelens.door — nog bij zijn leven — zijn borstbeeld to plaatsen in de nabijheid zijner pastorie
to Panto-Pira. En na zijn dood word to Bandoeng
op Java zijn bronzen standbeeld, bekostigd uit
vrijwillige bijdragen van militairen van alle rangen in Nederland en Indio, plechtig onthuld.
Pater Verbraak is de meest populaire missiona-
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ris, dien India in den loop van een eeuw heeft
gekend.
Naast P. Verbraak mag genoemd de onverschokken P. Le Cocq d'Armandville. In voortvarenden ijver en zich nimmer sparende toewijding, waarvoor ook de weerbarstigste naturen
niet ongevoelig konden blijven, had hij zijn gelijke niet. Op een ontdekkingstocht van het
woeste, nog bijna onbekende kustland van
Nieuw-Guinea liet hij in 1896, uitgeput door
bovenmenschelijken arbeid, vijftig jaren oud,
zijn leven.

derwijzers gekregen. Nog liggen ongeveer 30
scholen onder leiding van katholieke inlandsche
onderwijzers over Midden-Java verspreid. Bovendien zijn aan vele gouvernementsscholen op en
buiten Java oud-leerlingen van Moentilan als
onderwijzer geplaatst, terwijl anderen in verschillende burgerlijke betrekkingen werkzaam
zijn of hun opleiding daartoe voltooien.
De Javanen-missie is buitenalle verwachting geslaagd en snel gegroeid, niet zoozeer in omvang als
in inwendige kracht. In aantal Katholieken doet

Mgr. Claessens' opvolger, de Vicarius-Apostolicus W. J. Staal S.J., mocht slechts drie jaar als
bisschop in Indio arbeiden. Na zijn overlijden in
1898 werd Mgr. E. S. Luypen S.J. met het
bestuur belast, dat hij bijna een kwart eeuw
voerde.
Deze periode werd gekenmerkt door twee feiten van ontzaglijke beteekenis voor de ontwikkeling der Missie.
Aan Java's inlandsche bevolking was tot in
de laatste jaren der vorige eeuw weinig of geen
aandacht geschonken. De missionarissen immers
werden geheel in beslag genomen door het voortdurend groeiend aantal katholieke Europeanen
en het steeds bloeiender kerkelijk leven. Een
eerste stap in de richting eener eigenlijke Javanen-missie was wel reeds to Semarang gezet,
doch de ondervinding leerde, dat dieper inzage
van het volkskarakter, uitgebreider kennis der
zoo moeilijke Javaansche taal, en beter begrip
van het godsdienstig leven der bevolking noodzakelijke voorwaarden waren om to slagen. Eenige missionarissen (met name Pater van Lith)
wijdden zich geheel aan die tack. 't Bleak nu
steeds duidelijker, dat op massa-bekeeringen
onder de Javanen — zoo min als elders onder
meer ontwikkelde volken — niet vial to rekenen.
Het Javaansche yolk staat to hoog in beschaving, om op gezag en voorbeeld van bovenaf
een nieuwen godsdienst te omhelzen. Er heeft
zich echter in de laatste jaren bij de inlandsche
bevolking een drang geopenbaard tot geestesontwikkeling, die vurig deed uitzien naar onderwijs. Van die gunstige omstandigheden maakten
de missionarissen gebruik, om aan de jeugd
daartoe gelegenheid to bieden. In het dichtbevolkte Midden-Java vestigden zij de eerste missieposten onder de inlanders, en openden scholen
te Moentilan en Mendoet. 'Mans omvat het St.
Moentilan een
Franciscus-Xaveriuscollege to
breedopgezet scholencomplex, waar men naast de
eenvoudige dorpsschool, afdeelingen vindt met
uitgebreider program, ja zelfs twee opleidingsscholen voor onderwijzers en een seminarie tot
vorming van een inlandsche geestelijkheid. Dit
seminarie, dat ook reeds studenten van buiten
Java opnam, leverde tot nu toe een tiental novicon aan het noviciaat der Jezuleten, dat to
Djokjakarta is gevesitgd. Te Djokjakarta, de
Sultansstad, met ongeveer 100.000 inwoners zijn
in de allerlaatste jaren talrijke scholen opgericht,
waarvan er eenige door de Brooders der Onbevlekte Ontvangenis van Maastricht, andere door
de Zusters Franciscanessen van Heythuysen
worden bestuurd. Te Mendoet hebben dezelfde
Zusters een pensionaat voor inlandsche meisjes,
waar de eerste roepingen tot het religieuze leven
reeds zijn ontloken. Intusschen heeft ook Ambarawa zijn normaalschool voor inlandsche on-

halte, kennis on verdieping van den godsdienst
bij de laden, de grootte der kern van ontwikkelden staat zij vooraan. Bet aantal Katholieke Javanen is in vergelijking met de millioenen-massa
onbeduidend, maar het telt mee onder de uitgelegen schaar der westersch gevormde inlanders
en zij hebben des to grooter waarde, naarmate
anderen de voordeelen der Europeesche beschaving hebben overgenomen met verlies van eigen
zedelijken grondslag zonder vervanging door een
anderen, terwijl zij naast hun kennis en hun
kunde ook den grondslag in bezit hebben, waarop de beschaving van Europa staat. Het is een
element, dat in elk geval voor het groeiende Javaansche Nationalisme van hooge waarde is en
als zoodanig to zijner tijde ook zal gewaardeerd
worden. Misschien zelfs zal het ook nuttig blijken
voor het smeden van een nieuwen, duurzamen
band tusschen Nederland en Indic ter vervan-

ze onder voor de meeste missies; wat betreft ge-

ging van den ouden, die op broken staat. Heeft
niet R. Kamil in den Volksraad gezegd, dat de
Javanen op de Katholieke scholen weer geleerd
hebben de Nederlanders te beminnen. Het eigenaardige van de Katholieke Java-missie is, dat zij
uitsluitend voortgekomen en gegroeid is uit
haar scholenstelsel.
De missie heeft ook dit bijzonders, dat Gerefmeerden on Katholieken werken op hetzelfde terrein on zendelingen en missionarissen onderling
bevriend zijn en beiden zich gelijk verheugen in
de praktische opzijschuiving voor Java van artikel 123.
Van niet minder gewicht dan de Javanen-missie is de splitsing van het Apostolisch Vicariaat van
Batavia in verschillende Vicariaten on Praefecturen. De apostolische arbeid in Oost-India had
zich langzamerhand uitgebreid over verschillende eilanden van den Archipel, on eischte steeds
talrijker krachten, veel meer dan de Nederlandsche Jezuieten, aan wie de Missie was toevertrouwd, in staat waren to leveren. Wel hebben
zij, van 1859-1924, 142 priesters, 31 scholastieken en 27 brooders uitgezonden, maar ook hier
— gelijk overigens in alle mission — bleef de aanvoer verre beneden de behoeften. Reeds voor
1890 was door de Overst en in India en Holland
in overweging genomen, of zij, door verdeeling
van het uitgestrekt vicariaat, het grootste in oppervlak der geheele wereld, geen hulp van andere
religieuze Orden on Congregaties zouden kunnen
verkrijgen. Eerst in 1902, na langdurige on
moeilijke onderhandelingen met de kerkelijke
on wereldlijke autoriteiten, werd .door de Congregatie de Propaganda Fide de Apostolische
Praefectuur van Nederl. Nieuw-Guinea met naburige eilanden opgericht en toevertrouwd aan.
de Paters Missionarissen van het H. Hart to Tilburg. In 1905 namen de P.P. Capucijn.en Borneo,
in 1912 Sumatra over. In 1912 kwam het Gezel-
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sehap van het Goddelijk Woord (Steil) op de
Kleine Soenda-eilanden, waarbij in 1914 Flores
werd gevoegd. Selebes ging in 1919 over aan de
reeds genoemde Missionarissen van het H. Hart.
Borneo, Nieuw-Guinea en de Kleine Soendaeilanden werden later tot Apostolische Vicariaten verheven. Van het oorspronkelijke Apostolisch Vicariaat van Batavia bleef dus alleen
Java en Madoera over. In 1923 ontvingen nu de
Lazaristen de residenties Soerabaia, Rembang en
Kediri (Java) en de Carmelieten het eiland Madoera en de residenties Besoeki en Pasaroean
(Java), onder gezag van den Apostolischen Vicaris
van Batavia ter bewerking. Eindelijk in 1924
werd de Praefectuur van Sumatra gesplitst in
drie Praefecturen : Padang (Capucijnen), Benkoelen (Priesters van het H. Hart) en de eilandengroepen Banka, Billiton en den Riouw-archipel
(Paters der H.H. Harten). Zoo telt Indid op 't
oogenblik vier Apost. Vicariaten en vier Apost.
Praefecturen, en arbeiden er, behalve de Broeders en Zusters, die in het onderwijs en de ziekenverpleging werkzaam zijn, acht verschillende
Orden of Congregaties aan de uitbreiding des
geloofs.
Den 26 Jan. 1924 werd Mgr. A. P. F. van Velsen benoemd tot titulair bisschop van Aezani
en opvolger van den op 1 Mei 1923 overleden
Mgr. Luypen als Vicarius Apostolicus van Batavia. Onder zijn leiding zijn daar op dit oogenblik
werkzaam : 87 Jezuieten, nl. 59 priesters, 18 scholastieken en 10 broeders, verdeeld over 16 staties
in 12 plaatsen: Batavia (3), Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Semarang (2), Ambarawa, Magelang, Moentilan, Mendoet, Djokjakarta (2), Soerakarta, Madioen. Verschillende andere plaatsen, waarvan sommige met een eigen kerk,
worden geregeld bezocht. Verder zijn er werkzaam :
5 Lazaristen in 2 staties : Soerabaia (2).
5 Carmelieten in 2 staties : Malang, Probolinggo
32 Broeders van den H. Aloysius : Soerabaia,
Batavia, Semarang (Weeshuis).
20 Broeders van de Onbevl. Ontv. : Djokjakarta en Moentilan.
127 Zusters Ursulinen (niet geiinieerde) : Batavia (4) nl. Weltevreden, Parapathan, Kramat,
Meester Cornelis.
± 140 Zusters Ursulinen (geiin.): Batavia,
Buitenzorg, Bandoeng, Madioen, Soerabaia,
Malang.
142 Zusters Franciscanessen van Heythuijsen:
Semarang (Scholen en Weeshuis), Magelang,
Mendoet, Dj okj akarta, Ambarawa.
42 Zusters van St. Carolus Borromeus Ziekenhuizen to Weltevreden en Bandoeng.
Het aantal katholieken bedraagt ruim 35.000,
waarvan omtrent 3500 inlanders.
Het beeld van het katholicisme op Java zou
zeer onvolledig zijn als wij zwegen van de krachtige ontwikkeling van het openbaar katholiek
leven op charitatief, wetenschappelijk, sociaal en
zelfs politick gebied.
De armenzorg vindt haar organen in de kerken armbesturen der grootere steden, de Vereenigingen van St. Vincentius a Paulo, St. Elisabeth,
St. Maria-Elisabeth en St. Anna. Semarang heeft
twee uitstekend ingerichte weeshuizen, een voor
jongens en een voor meisjes. Buitenzorg heeft een
jongensweeshuis, het werk van den volijverigen
Mgr. M. J. D. Claessens, Protonot. apost.

Geheel volgens moderne eischen ingerichte ziekenhuizen te Weltevreden en Bandoeng worden
bediend door de Zusters van St. Carolus Borromeus te Maastricht.
Reeds boven vermeldden wij de grootsche
onderwijsinrichtingen der Zusters Ursulinen en
Franciscanessen voor Europeesche meisjes. Voegen we er aan toe dat Hoogere Burgerscholen
voor meisjes geopend werden te Batavia (2),
Soerabaia en Bandoeng, een school voor Meeruitgebreid lager onderwijs te Semarang, opleidingscursussen voor hoofdakte, hulpakte of talen
to Batavia, Semarang, Soerabaia en Malang, een
kunst-ambachtschool te Weltevreden, een huishoudschool te Noordwijk, een industrieschool te
Soerabaia en meer andere lagere scholen. Voor de
inlanders bezat de Missie op het einde van 1923
52 scholen met 5840 leerlingen.
Op sociaal gebied mocht de katholieke organisatie niet achterblijven 14 de tegenstanders en
andersdenkenden. Daarom kregen Soerabaia,
Batavia, Medan, Djokjakarta, Magelang, Buitenzorg en Bandoeng hun Katholieke Sociale Bonden. En uit de afgevaardigden der
bondsbesturen werd de Centrale Raad der Ned.Indische Katholieke Sociale Bonden samengesteld.
In de eerste jaren waren de katholieke vereenigingen vooral gericht op het tot elkander brengen
van geloofsgenooten en de bevordering van meer
algemeene katholieke belangen. Langzamerhand
strekten zich de bemoeiingen van den Centralen
Raad ook uit tot verschillende standen : onderwijzers, ambtenaren, militairen, met het doel,
naast hun godsdienstige, ook hun maatschappelijke belangen te verzorgen. De eerste eigenlijke
standsvereeniging was die van de Javaansche
onderwijzers, later opgelost in de Centrale Katholieke Vereeniging van Javanen (Poesara Katholika Wandana), met een eigen uitstekend geredigeerd orgaan. Daarnaast verrezen Katholieke
Jongens- en Meisjesbonden, Leesgezelschappen,
Studie- en Debatingsclubs.
Eindelijk betraden de Katholieken ook het
politick terrein met hun Vereenigingen voor Politieke Actie en stichtten in 1918 de „Indische
Katholieke Partij", wier werkprogram, zelfs door
tegenstanders geprezen, zijn invloed, ook op
politick gebied, reeds doet gevoelen.
Zonder katholieke pers konden de genoemde
vereenigingen niet bestaan. Met voldoening mogen de katholieken van Neder1.-India wijzen op
den 22en jaargang van het degelijk verzorgde
weekblad „Java-Post", op „Sociaal Leven en Streven", het „Katholiek Schoolblad van Nederl. Indie", „De Indische Voorhoede", het Maleische
„Geredja Katholik" (= de Kath. kerk) en het
Javaansche weekblad „Swara Tama".
Voor de missioneering belooft een machtige
factor te worden de drukkerij, onder leiding der
Broeders van de Onbevl. Ontv. in 1922 te Djokjakarta begonnen en nu reeds werkend met ongeveer 20 inlandsche krachten.
Een belangrijken financieelen steun ontvangt
de Missie uit Nederland door den „St. Claverbond", opgericht in 1889. Verder helpen andere
Missievereenigingen van meer algemeenen aard,
vooral de „Indische Missie-Vereeniging", die
juist door de samenstelling van haar bestuur de
Missie kan bijstaan op terreinen, die voor anderen
ontoegankelijk zijn.

D.S.S. ”Slamat - . Een twee-persoons but
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worden als de voorloopster van de tegenwoordige
kweekschool tot opleiding van inl, leeraars, uitgaande van de Ind. Kerk.
Vooral tengevolge van geldelijke overwegingen
werden de Minahasissche gemeenten van 1875 —
1881 aan de Ind. Staatskerk overgedragen; de
zendelingen werden Hulppredikers.
Daarmede was echter de Minahasa niet geheel
aan de bemoeiingen van het N. Z. • G. onttrokken,
daar het zich met het onderwijs bleef bemoeien,
terwijl de opleiding tot Hulpprediker evenals voor rendeling to Rotterdam bleef plaats
hebben.
In 1882 opende het Genootschap een 'Cost - en
Dag8chool voor dochter8 van Hoofden en Aanzienlijken in de Minaha8a, die onder een zelfstandig bestuur werd geplaatst. Het aantal
interne leerlingen bedraagt thans ruim 100.
De school ontvangt regeeringssubsidie.
Op verzoek der Reg. nam het Gen. in 1907 het
ambachtsonderwijs in de Minahasa ter hand door
het stichten van een Ambachtsschool te Kakas.
Het uitreiken van medicijnen aan de bevolking
heeft bij het zendingswerk in de Minahasa niet
een zoo groote rol gespeeld als elders. En tot
het oprichten van eigenlijke ziekenhuizen is
men pas in 1905 op zeer bescheiden voet overgegaan. De toenmalige Hulpprediker van Sonder
nam daartoe het initiatief en wist de inl. ChristengeMeenten van zijn ressort te bewegen gelden
bijeen te brengen voor een z.g. hulpziekenhuis,
later door de Reg. gesubsidieerd. Het Gen. zond
twee zendeling-diaconessen derwaarts, die het
ter beschikking van bovengenoemden Hulpprediker stelde, maar voor wier salaris hct blijft
zorgen.
In 1868 zond het Gen. een drukpers naar de
Minahasa en werd een aanvang gemaakt met
de uitgave van een blad, de Tjehaja Siang die
nog bestaat ; de drukkerij ging in 1918 in andere handen over.
Op de ten N. van de Minahasa gelegen Sangien Taland-eilanden werd het Evangelic reeds
door de Portugeezen gebracht, en onze vaderen namen hun work over. De gemeenten verkeerden in een zeer kommervollen toestand ;
in 1855 zond het Ned. Zend. Gen. er een zijner Minahassinsehe zendelingen heen ; in 1857
kwamen er 3 zendelingwerklieden vanwege het
Comitg voor den zendelingwerkman: ze werden
geldelijk gesteund, zoowel door de Ind. Regeering
als door het Sangi- en Taland-Comite (zie ald.)
Het aantal zendingscholen nam zeer toe, en was
in 1900 tot 95 gestegen; ook het Gouv. stichtte
er scholen. Te Kaloewatoe is een kweekschool tot
opleiding van godsdienstleeraars en onderwijzers
voor gemeenten en scholen. Het aantal Fnl. Christenon bedraagt ruim 80.000.
Op Ambon en andere eilanden der Molukken
waren ook reeds voor en tijdens het bestuur der
0. I. Comp. vele Christervemeenten gevestigd.
Een groote opbloei van de zending in „de groote
Oost" was to danken aan T. Kam, een der eerste
zendelingen van het Ned. Zend. Gen., die als predikant to Ambon werd benoemd, waar hij een
27-tal Christengemeenten vond, terwijl hij nog 17
omliggende eilanden to bedienen had. De verzorging der Christengemeenten ge , chiedt thans door
hulppredikers van de Indische Kerk; op Beeroe
zijn 2 zendingsressorten der Litr. Zendingsvereeniging. (Zie bl. 625).
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Het animistisch heidendom - is in zijn wezen
conservatief. Het bestaat vooral in de vereering
van de geesten der voorouders, wier inzettingen
gehandhaafd moeten worden en die alle afwijking daarvan aan hun nakomelingen straffen.
Met deze inzettingen komt de opdringende
cultuur in conflict. Veel meer dan door de
Zending en op veel uitgebreider schaal wordt
door de Reg.en door den Europeeschen landbouw,
handel en industrie het geestelijk bestaan der
Inlanders in beroering gebracht, vooral sedert
omstreeks het jaar 1904 onze bemoeienissen met
de Buitenbezittingen buitengemeen zijn toegenomen. Menigmaal wordt de volksreligie rechtstreeks aangetast door het afschaffen van heksenprocessen, godsoordeelen, koppensnellen, uit een
maatschappelijk oogpunt verderfelijke offerfeesten enz.
Het zou zeker eenzijdig on oppervlakkig zijn
de geestesstrooming, waarvan wij thans gaan
spreken, alleen aan deze factoren toe to schrijven;
maar dat ze daarop van grooten invloed zijn mag
gerust worden aangenomen. De Inlander kan nu
zijn adat niet meer overal in alle opzichten volgen ; hij moot soms broken met de „inzettingen der
voorvaderen". Adat en religie zijn voor hem bijna
synonieme begrippen; een verandering van de
eerste leidt dus noodzakelijk tot wijziging der
laatste.
Houdt men dit in het oog, dan kan het goon
verwondering baron dat in de laatste jaren op
bijna alle zendingsvelden, waar vroeger het work
met onvruchtbaarheid geslagen scheen, thans
de deur voor de prediking van het Evangelie
geopend is.
De heidensche bevolking van onze kolonien
staat dus op een tweesprong; zij moat kiezen
tusschen Christendom en Islam. De laatste stelt
minder zedelijke eischen, is daardoor gemakkelijker en heeft voor den Inlander dit voordeel, dat
hij de godsdienst is van een cultuurvolk, dat de
Reg. hem eerbiedigen moot en ook eerbiedigt, en
dat de Inlander, door hem to aanvaarden, althans
op geestelijk gebied zich vrijwaart voor den invloed van den Europeesehen overheerscher.
Niettemin kiest de Inlander bijna overal waar hij,
zij het ook maar oppervlakkig, met het Christendom in aanraking is gekomen, voor dit
laatste partij.
In het licht van doze opmcrkingen moeten de
toestanden beschouwd worden op de arbeidsvelden, die wij thans achtereenvolgens noemen.
\Vij gaan daarbij van het Westen naar het Oosten.
Sedert het jaar 1890 werkt het Nederlandsch
Zendelinggenootschap in het gewest Oostkust
van Sumatra. In 1904 kon ook de hoogvlakte
ten N. van het Tobameer, het stamland der
Karo-Bataks,bezet worden. Het aantal zendingsposten bedraagt thans 6. Op de hoogvlakte is een
kweekschool gevestigd voor inl. godsdienstleeraars en onderwijzers. Het aantal Christenen
neemt slechts langzaam toe. In 1915 is eon z.g.
hulpziekenhuis opgericht; het staat onder leiding
van een Europeesche gediplomeerde verpleegster. Een door de Zending opgerichte leproserie
wordt nu door het landschap bekostigd on door
een zendeling bestuurd.
Sedert. 1866 werkt de Rheinische Missionsgesellschalt op Nias. In 1908 waren er een 10.000
Christenen. In het daaropvolgende jaar editor
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begon de beweging naar het Christendom en
thans stijgt het aantal gedoopten jaarlijks met
vele honderdtallen. Hot getal zendelingen is
onvoldoendc; niettemin gelukt het met behulp
van inlandsche voorgangers den toestand vrijwel
meester to blijven. In 1899 is een kerkorde afgekondigd naar het voorbeeld van die op Sumatra;
een senlinarie voorziet in de behoefte aan inlandsch personeel; de gemeenten worden opgevoed tot zelfonderhoud. In 1916 begon op Nias
een merkwaardige beweging, die tot verdieping
van het geestelijk leven in de gemeenten en tot
verhooging van het moreele peil leidde.
Ook op de .Mentawei-eilanden en Enggano
volgde de Rheinische Missions gesellschaft uitnoodigingen der Reg. Op cerstgenoemde groep waren
de toestanden als op Nias; in 1901 vestigde zich
aldaar zendeling L e t t, die er op zeer verdienstelijke wijze arbeidde, maar in 1909 verraderlijk
word vermoord.OpEnggano dreigt de oorspronkelijke bevolking uit to sterven ; de maatregelen der
Reg. daartegen bleken vruchteloos en in 1900
riep zij de hulp der Zending in, die 3 jaren later
haar arbeid begon. Hoewel in sommige Christen
families reeds eenige gezonde kinderen geboren
werden, zal men tech van de oorspronkelijke
bevolking, die in 1903 niet meer dan 290 zielen
telde, wel niet veel meer kunnen behouden. Tengevolge van immigratie telt het eiland thans engeveer 430 zielen, van welke meer dan de helft
gekerst end is.
Het Luthersche Genootschap voor In- en Uitwendige Zending arbeidt sedert 1889 op do Batoe-eilanden onder de daar gevestigde Niassers.
De berichten omtrent den voortgang van den
arbeid luiden gunstig.

Terwijl in de Z. en 0. Afd. van Borneo de
Rheinische Missionsgesellschaft aanvankelijk met
weinig sueces onder de Dajaks werkte, kwam
eindelijk ook hier verandering. Het begon in
1904 to Kwala Koeron aan den boven-Kahajan.
De opwekking ontstond nog veer de nieuwe
politieke koers tegcnover do Buitenbezittingen zijn invloed ken oefenen. Teen doze zich
deed gevoelen, breidde zich de beweging voortdurend nit en thans is ze nog in vollen gang.
Het getal der Christenen stijgt van jaar tot jaar.
Het aantal zendelingen is onvoldoende en het
seminarie levert nog niet genoeg hulpkrachten
af. Men duet wat mogelijk is om in dozen toestand verbetering to brengen. Te Kwala Kapoeas
is cen timmerschool gevestigd on to Kwala
Koeron eon drukkerij, waar een maandblad
wordt uitgegeven, dat druk gelezen wordt.
Bijzondere aandacht trekt sedert veel jaren het
work in idden-Celebes. Sedert 1891 werkt hier
Dr. A. C. Kru y t, van het .Nederlandsch
Zendelinggenootschap,sedert 1894 bijgestaan door
Dr. N. A d r i an i, afgevaardigde van het
.Nederl. Bijbelgenootschap. Beide mannen hebben
de resultaten van hun grondige studio van land
en yolk neergelogd in het standaardwerk „de
Bare'e sprekende Toradja's van Midden-Celebe:,". Hun ernstige studion zijn aan den arbeid
ten goecle gekornen.
Tools heeft het tot 1909 geduurd eer de eerstelingen zich lieten deepen ; maar teen waren het
er dan ook 182. Sedert dies neemt het aantal
Christenen gostadig toe. Inmiddels is het aantal
zendingsposten gebracht op negen. Aanvankelijk
werkte men met Minahassische hulpkrachten,

die uitnemende diensten bewezen en nog bewijzen. Thans is aan den Zuidelijken oever van het
Pose-nicer cen kweekschool gevestigd, die reeds
de eerste inl. hulpkrachten uit Midden-Celebes
zelf heeft afgeleverd. Van den aanvang af heeft
men er voor gezorgd, dat de grondslagen gelegd
worden voor een national° Kerk en is op zelfonderhoud der gemeenten aangestuurd.
Ook de streken, grenzende aan het gebied, dat
het N. Z. G. bezet heeft of ecrlang bezetten zal,
worden ailengs van zendelingen voorzien.
In het Paloe-dal (afdeeling Donggala) werkt
het Leger des Heils. Aan toewijding ontbreekt
het onder de door doze vereeniging uitgezondenen
zeker niet ; of de door het Leger gevolgde methode
voor den arbeid onder animistische heidenen
bruikbaar is, wordt door sommigen betwijfeld.
De Gereformeerde Zendingsbond heeft zich de
afd. Loewoe tot arbeidsveld uitgekozen. De
eerste zendeling, de heer Van de Loos dr e c h t,
word in 1913 uitgezonden en vestigde zich in
1914 to Rantepao. Eon jaar later volgde een
tweede, terwijl een gediplomeerd onderwijzer is
uitgezonden voor de opleiding van inl. hulppersoneel. De hoer Van de Loosdrecht word in
1917 vermoord. Het Nederlandsch Bijbelgenootschap zond naar dit arbeidsveld zijn tweeden
afgevaardigde Dr. H. v an der V e e n.
De .Nederlandsche Zendingsvereeniging, die gedurende de eerste 7 jaren van haar bestaan
zich tot West-Java had beporkt, zond in 1915
naar het Zuidoostelijke gedeelte van Celebes
een zendeling, die zich to Roembia vestigde.
Ook de Indische Kerk maakt zich op dit
arbeidsveld verdienstelijk. De predikantvan Makasser leerde op zijn dienstreizen de toestanden
kennon on begreep dat hij het mogelijke moest
doen om de islamiseering van de nog heidensche
stammen tc voorkomen. Hij bezette eon aantal
kampoengs met Amboncesche goeroes on bewerkte de aanstelling van twee nieu -we hulppredikers, aan wie Loewoek (N.0.-Celebes) en
Mamasa (W.-Celebes) als standplaatsen werden
aangewezen.
In het landsehap Bolaang-Mongondou, grenzend aan de Minahasa, werkt een zendeling van
het Ned. Zend Gen. op een in 1904 door den radja
gedaan verzoek derwaarts gezonden. Weld'
waren er 16 scholen met bijna 1400 leerlingen.
Dat de radja tegen dozen gang van zaken goon
bezwaar had, is duidelijk gebleken, teen hij het
Gen. verzocht om eon zendeling-onderwijzer voor
een Hollandsch inlandsche school. Aan dit verzoek is voldaan in 1913.
Ondanks de van hoogerhand geoefende pressie
was eon deel van het eigenlijke yolk nog niet tot
den Islam overgegaan. Doze heidenen zijn thans
nagenoeg alien voor het Christendom gewonnen.
Op het eiland Soemba is het Christendom het
eerst gebracht door Savoeneezen, die zich daar
yestigden en die nu en dan bezeeht werden door
den op Savoe arbeidenden zendeling van het
N. Z. G. Zoo ontstonden er tussehen 1873 en '78
twee gerneenten. Later heeft de Gereformeerde
Zendingsvereeniging er korten tijd gearbeid, van
wie de Christ. Geref. Kerk het work wader overnam, om het op haar bourt over to dragon
aan de Gereformeerde Kerken.
Deze hebben
den arbeid met kracht aange -vat. Daar ook do
Reg. haar bemoeienis tot dit eiland heeft uitgetrekt en in het vroeger nog zeer onrustige bin -
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nenland ordelijke toestanden heeft geschapen,
is nu overal geregeld werken mogelijk. Hoewel
aanvankelijk de resultaten onder de eigenlijke
bewoners van Soemba nog uiterst gering zijn,
is er toch reden ook hier voor de toekomst goede
verwachtingen to koesteren.
Aan de Noordkust van het eiland Boeroe, aan
de baai van Sajeli, bestaan sedert de dagen der
Comp. Christengemeenten. Dit arbeidsveld werd
in 1885 door de Utrechtsche Zendingsvereeniging
overgenomen, aan welke in 1915 ook de gemeenten aan de Noordkust werden overgedragen. Het
werk heeft zich op verblijdende wijze ontwikkeld. De toevloed van doopcandidaten bij den
aanvang van dit werk doet voor groote oppervlakkigheid vreezen; niettemin kunnen de gemeenten als gevestigd beschouwd worden. Ook in
het binnenland is thans een zendingspost gevestigd.
De destijds zeer geringe resultaten van het Zendingswerk op Nieuw-Guinea deed de Utrecht8che
Zendingsvereeniging in 1866 besluiten den arbeid
op Halmahera te beginners. Op het Noordelijk
schiereiland werd onder de Galelareezen een
zendingspost gesticht, waar het aantal gedoopten echter na ruim 30-jarigen arbeid nog
geen 200 bedroeg. In 1897 evenwel kwam er
verandering. De beweging naar het Christendom
verspreidde zich in korten tijd langs de geheele
Oostkust van het Noordelijk schiereiland;
later ook naar de Westkusj en naar de beide
Oostelijke schiereilanden. In de behoefte aan
inl. personeel trachtte men te voorzien door
Ambonsche goeroes. Thans is to Tobelo een
kweekschool gevestigd; bovendien is er een
timmerschool opgericht, benevens een hulpziekenhuis. Vele gemeenten hebben klappertuinen aangelegd, waarvan de opbrengst bestemd is om to voorzien in de uitgaven voor
kerk en school. Bovendien heeft de U. Z. V. er
zelf een klapperplantage, waarmede zij allereerst
de zedelijke en maatschappelijke belangen der
bevolking tracht te bevorderen.
Het aantal Christenen bedraagt thans ruim
7000. Na de talrijke overgangen van den eersten
tijd is er wel geen stilstand ingetreden, maar
de vooruitgang gaat toch in een aanmerkelijk trager tempo.
Het oudste arbeidsveld der U. Z. V. is NieuwGuinea. De Comm. voor den zendeling-workman
had in 1855 derwaarts 2 mannen gezonden, C. W.
Ott ow on J. G. Geissler. De eerste overleed spoedig; de tweede zette te midden van
ontzettende ontberingen en bezwaren zijn werk
voort tot 1870. In 1862 zond de U. Z. V. haar
eersten zendeling lierheen.
In het eind van 1906 on in het begin van 1907
begon hier de beweging naar het Christendom.
Over het geheele eiland zoowel langs de Noordkust tot aan de Humboldtsbaai als aan de
Zuidwestkust staat thans de deur voor het
Evangelic open. Dc bevolking is overal bereid
goeroes to ontvangen; zij bouwt woningen voor
hen on richt gebouwen op, die voor kerk on
school dienst kunnen doen. Met veel te geringe
middelen en werkkrachten tracht de U. Z. V.
zoo goad mogelijk in de bestaande behoeften to
voorzien. De vooruitzichten zijn voorloopig
gunstig. Het aantal Christenen bedraagt thans
7000 en er zijn 109 scholen. Beide cijfers stijgen
voortdurend.
Op de tot nu toe besproken arbeidsvelden
BERN. ENCYCL. V. N. -I.

komen de zendelingen wel is waar herhaaldelbk
met Mohammedanen in aanraking, maar de eigenlijke zending onder dezen concentreert zich eohter op het eiland Java. Zooals bekend is levert
ze veel meer moeilbkheden dan die onder heidenen. Neemt men dit in aanmerking, dan kunnen
de resultaten op Java zeer bevredigend worden
genoemd; nergens elders vindt men als bier een
arbeidsveld met ongeveer 28.000 bekeerde Mohammedanen.
De eerste evangelisatie onder de Javanen is
uitgegaan van een Westfaalschen horlogemaker
Emde, die to Soerabaja woonde,en van C. Coolen,
landheer in het Z. W.-lijk deel der res. Soerabaja.
Deze laatste was in zijn gedachtenwereld grootendeels een Javaan, on kreeg door zijn wijze van
optreden een grooten aanhang. Een deel van zijn
aanhangers stichtte omstreeks 1$44 de Christendesa Modjo-Warno in het Modjokertosche; later
volgden nog eenige andere Christendesa's.
Zendeling E. J. J e 11 e s m a verkreeg in 1848
van de Reg. toestemming zich te Soerabaja to
vestigen. Toen ontdekt was, dat er op Java
Inl. Christenen waren, werd besloten dat J. als
hun leidsman zou optreden. Met scherpen blik
doorzag hij den toestand. Hij begreep dat, zou
het ooit komen tot stichting van een Javaansche
volkskerk, hij de Javanen moest opzoeken waar
ze nog zichzelf zijn, dus op het platteland. En zoo
vestigde hij zich na verkregen vergunning in
1851 to Modjowarno. Hij liet daar den
Javaanschen voorganger, Paulus Tosari, do
hem toekomende plaats. Daze uitnemende
man is dan ook tot zijn dood, in 1882, de
zeer gewaardeerde medewerker der zendelingen gebleven en de met hem opgedane ervaring
gaf J. aanleiding een. poging to doen om Inl.
hulppersoneel op te leiden. Zijn kweekschool
moest na J.'s vroegtijdigen dood (1858) gesloten
worden en tot 1900 leidde iedere zendeling zijn
eigen hulppersoneel op. In dat jaar echter werd
de kweekschool te Modjowarno heropend; ze
voorziet thans de Oost-Javazending van het
N. Z. G. van Inl. godsdienstleeraars en onderwijzers.
Terwijl de Reg. angstvallig de Zending van
Java weerde, was er omstreeks het midden der
vorige eeuw in de residenties Kediri, Soerabaja
on Pasoeroean geheel zonder toedoen der Zending onder het yolk een aan het Christendom
gunstige strooming ontstaan. De leerlingen van.
Coolen trokken veelvuldig het land door on de Javanen, die gaarne over godsdienstige onderwerpen
spreken, ook met hun volmaakt onbekenden,
betoonden zich zeer begeerig naar de nieuwe
ngelmoe. Ware destijds de Reg. met meer beleid
opgetreden en had zij zich beter op de hoogte
gesteld van den waren 'stand van zaken, niet onwaarschijnlijk waren er dan nu in die streken
uitgebreide Christelijke kringen.
Het Ned. Zend. Gen. heeft natuurlijk Jellesma
niet alleen laten staan. In betrekkelijk korten tijd
vermeerderde het aantal zendelingen. De Christengemeenten werden georganiseerd; er werden
scholen gesticht on zooveel mogelijk werd onder
Mohammedanen geevangeliseerd. De Christendesa's zijn over het algemeen welvarend on hun
meestal op schrift gestelde desaregelingen, die
geheel zonder toedoen der zendelingen tot stand
kwamen, worclen om de billijkheid harer bepalingen geroemd. Overal wordt op uitgebreide
40
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schaal geneeskundige hulp verleend; op verscheidene plaatsen zijn kleine hulpziekenhuizen,
terwijl Modjowarno zelf een groot zendingshospitaal heeft, waaraan twee Europeesche artsen
verbonden zijn.
Aileen in den werkkring van het N. Z. G. is
men er in geslaagd het vertrouwen der inl. Christenen te winnen en daardoor de beweging voor
vervloeien te behoeden. Deze beperkte zich
echter niet tot de drie reeds genoemde residention. In de vroegere residentie Japara werkte
sedert geruimen tijd zekere Toenggoel Woeloeng
(ook bekend onder den naam Kjai Ibrahim),
vroeger kluizenaar op den Kloet, maar die naar
zijn eigen bewering ten gevolge van bovennatuurlijke aanwijzingen tot het Christendom was gekomen. Hij was het type van een echt Javaanschen goeroe en zijn Christendom was zoozeer
vermengd met animisme en Mohammedanisme,
dat geen der zendelingen den moed had hem als
medewerker te erkennen. Wel deed dit Mr. F. L.
An t h in g, een hooggeplaatst rechterlijk ambtenaar, die eerst te Semarang tot 1863, later te
Batavia veel heeft gedaan tot verspreiding van
het Evangelic onder Inlanders.
Van veel meer gevolg is geweest het optreden
van zekeren S a d r a c h. Voor zijn bekeering tot
het Christendom volgde hij het onderwijs van
verschillende Mohammedaansche goeroe's. Door
zendeling Hoe z o o te Semarang hoorde hij het
eerst van het Christendom. Daarna kwam hij
onder den invloed van Toenggoel Woeloeng,
reisde vervolgens veel door Java, had omgang
met de Christenen op Oost-Java en met de daar
destijds gevestigde zendelingen, terwijl hij tijdens zijn verblijf te Batavia, vermoedelijk niet
zonder medewerking van Mr. Anthing, in 1867
gedoopt werd. Twee jaren later vestigde hij zich
te Poerworedjo. Daar woonde Mevr. P hill p s,
die zich (evenals haar zuster Mevr. v a n
0 o s t r o m te Poerbolinggo) ernstig bezighield
met de evangelisatie onder Javanen. Deze bediende zich daarbij van de hulp van Sadrach, waarvoor
hij bij uitnemendheid geschikt is. In ontwikkeling
staat hij ver boven den gewonen desaman en door
zijn geheele persoonlijkheid erkent men hem gemakkelijk als leider. In 1870 vestigde hij zich te
Karangdjasa in het Zuiden van de residentie
Bagelen en van dat oogenblik wordt het hoe
langer zoo meer duidelijk, dat Sadrach en hij
alleen het hoofd is van de lieden, die zich kristen
djawa d.i. Javaansche Christenen noemen (in
onderscheiding van de Christenen, die Europeesche zendelingen volgen, en dien zij den naam
van kristen blanda d.i. Holl. Christenen geven)
en wier getal thans op 6000 wordt geschat. De
prediking van S. bevat zeker meer Christ. elementen dan die van Toenggoel Woeloeng. Toch
laat ook hij in bedenkelijke mate plaats voor
Javaansche opvattingen, niet het minst wanneer
hij van zijn volgelingen het eerbetoon en de overgave aanneemt, die de verhouding van een Javaan tot zijn goeroe kenmerken.
Sedert 1862 werkt de Geref. Zendingsvereeniging (wier werk later door de Ger. Kerken werd
overgenomen, zie beneden) op dit terrein. Haar
zendelingen trachtten invloed to oefenen op den
kring van Sadrach.
Sedert do Geref. Zend. Ver. den eigenlijken
zendingsarbeid heeft gestaakt en haar terrein
door de Gereformeerde Kerken werd overgenomen,

hebben deze laatste den arbeid krachtig uitgebreid en georganiseerd. Hun arbeidsveld omvat
thans de residention Banjoemas en Kedoe als
mede de beide Vorstenlanden. Een opleidingsschool te Djokja voorziet in de behoefte aan inl.
hulppersoneel. Zeer veel aandacht wordt gewijd
aan de medische zending; het aantal zendelingartsen, door de Geref. Kerken uitgezonden, bedraagt thans reeds 8 en zal waarschijnlijk nog
toenemen. De resultaten zijn, vooral wanneer
men in aanmerking neemt dat alle gemeenschap
met de volgelingen van S. verbroken is, bevredigend; het aantal Christenen bedraagt ongeveer
3000. Christendesa's in den trant van Modjowarno of op erfpachtsperceelen gevestigd vindt
men hier niet.
De Doopsgezinde Zendingsvereeniging arbeidt
sedert 1851 in de voormalige residentie Japara.
Volgens de opvattingen van haar e ersten zendeling
P. Jansz werd op het erfpachtsperceel Margairedja ( =weg tot geluk) een kolonie gesticht waar
vanwege de Zending eenige voor de Europeesche
markt geschikte producten worden verbouwd
en weiks opgezetenen (natuurlijk worden. ook
Mohammedanen toegelaten) zich aan bepaalde
regels moeten houden. Hoewel de methode niet
tot belangrijke resultaten heeft geleid, is toch
de bedoelde kolonie als geslaagd to beschouwen;
men heeft haar dan ook uitgebreid on later een
tweede gesticht. Een to Margaredja gevestigde
opleidingsschool voorziet in de behoefte van
inl. personeel.
Sedert 1908 heeft de Doopsgez. Ver. de medische zending krachtig ter hand genomen door
het oprichten van een groot hospitaal to Kelet,
dat onder leiding staat van Dr. Be r v o et s. De
gelden, die ter gelegenheid van de geboorte van
Prinses Juliana in Indic zijn bijeen gebracht,
werden door H. M. de Koningin to zijner beschikking gesteld voor het oprichten van een
groote leproserie, die gesteld is onder het bestuur van den „Nationalen bond ter bestrijding
der melaatschheid".
Het werk der Salatiga- Zending, dat zich thans
uitstrekt over de residention Pekalongan, Semarang en Rombang, dankt zijn oorsprong aan
een gelijksoortig optreden als van de dames
Philips en Van Oostrom. Zekere Mevr. Le Jo lle
namelijk begon in 1853 to evangeliseeren onder
haar Mohammedaansche omgeving en liet, toen
zij in 1857 naar Nederland terugkeerde, eon
kring van 50 gedoopten achter, die zich te Njemoh, drie uur gaans ten Noord-oosten van Salatiga, vestigden. Zij bleven daar vrijwel zonder
Europeesche leiding achter en toen eindelijk in
1869 een der door Ds. Witteveen (Ermeloosche
Zendingsgemeente) uitgezonden mannen de leiding op zich nam, vond hij slechts een klein
overblijfsel van 16 gedoopten. Sedert dien tijd
on vooral sedert in 1884 de Neukirchener Zending,
gesteund door het Salatiga Comite (zie boven),
voor de uitzending van nieuwe arbeiders zorgt,
heeft bet werk zich belangrijk uitgebreid. Het inl.
hulppersoneel, dat men eerst het opleiden hetzij
op het seminarie to Depok, hetzij in dat der
Doopsgez. Zend. Ver., verkrijgt men thans door
een in 1908 to Tingkir bij Salatiga gestichte
kweekschool.
Sedert 1862 werkt de Nederlandsche Zendingsvereeniging op West-Java onder de Soondaneezen, terwijl zij tevens, vooral op de boofd-
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plaatsen, haar aandacht wijdt aan de daar gevestigde Chineezen. Het aartal der uit deze laatsten gewonnen Christenen is niet groot, maar
velen hunner zijn der gemeente waarlijk tot
steun. De voor de Chineescbe jeugd opgerichte
soholen nemen in aantal en belangrijkheid toe.
Het werk onder de eigenlijke Soendaneezen heeft
met btzondere moeiltkheden te kampen : de Islam heeft onder hen dieper wortel geschoten
dan onder de eigenlijke Javanen. De Christenen wonen meestal verspreid onder de Mohammedanen ; op drie plaatsen eater, te Tjideres in
het Cheribonsohe, te PangharOpan bij SoekabOemi en te Palalongar in de Tjiheavlakte, moist men
hen bijeen to brengen, op de beide eerste plaatsen
met gunstig resultaat, terwijl de derde vestiging,
de jongste, zich goad ontwikkelt. Sedert 1884
verzorgt de Ver. de gemeenten, die de vrucht
zijn van den arbeid van Mr. Anthing (zie boven).
Hetzelfde deed zij met den arbeid van Ds. King
te Meester-Cornelis, dien zij in 1870, en met
dien van het Java-Comite to Batavia, dien zij
in 1903 overnam.
De opleiding van inl. hulppersoneel heeft men
betrekkelijk laat ter hand genomen; eerst in
1900 werd een kweekschool te Bandoeng gesticht,
die sedert belangrijk is uitgebreid, onder Europeesche leiding staat en goede vruchten belooft.
Bijzonder moeilijk is ook het werk, dat het JavaComae sedert 1879 onder de Madoereezen verricht. Vroeger had men er twee, thans slechts een
zendeling, wiens werkkring veel te uitgebreid is.
Hoewel men reeds in het begin van den arbeid een
bekwaam en degelijk inl. helper vond, bleven de
vruchten onder de eigenlijke Madoereezen langen
tijd gering ; in den laatsten tijd echter namen ze
eenigszins toe. Inmiddels zijn op het terrein, dat
door het Java-Comite wordt bewerkt, een aantal
Christenen nit den werkkring van het N. Z. G.
zich komen vestigen en het J. C. heeft zich bereid verklaard de leiding der door hen gestichte
gemeenten op zich to nemen. Zij ontwikkelen
zich op bevredigende wijze, maar vermeerderen
den arbeid des zendelings, die zich nu bovendien
van twee talon bedienen moot.
In 1912 is het J.-C. den arbeid op de Kangean
eilanden begonnen.
Door het Leger des Heils wordt zendingswerk
onder Inlanders verricht voornamelijk to Sapoeran bij Wonosobo in de voormalige residentie
Bagelen. De officieren bepalen zich echter niet
tot den arbeid op hunne woonplaatsen, maar
trekken veelvuldig het land door, overal, waar
zich de gelegenheid daartoe aanbiedt, het Evangelie predikende.
Sedert een tiental jaren werkt in Indio ook de
Methodist Episcopal Church van Amerika. Voornamelijk wijdt zij haar aandacht aan Chineezen,
voor wie zij scholen opricht. Het is echter geenszins haar bedoeling zich tot dozen arbeid te bepalen. Nauwkeurige gegevens zijn tot nu toe moeilijk to verkrijgen. Voor zoover bekend, wordt
thans voornamelijk gewerkt te Batavia en omgeving en ter Oostkust van Sumatra.
ZENDINGSCONSULAAT. De steeds toenemende aanrakingen met de Regeering deden
zoowel bij deze als in zendingskringen den
wensch opkomen een persoon te vinden, die als
vertegenwoordiger zooveel mogelijk van de geheele Protestantsche Zending tegenover de
Regeering to Batavia zou kunnen optreden, en
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tot wie deze laatste zioh zou kunnen wenden wanneer Zij omtrent zendingsaangelegenheden ingelioht wenschte to worden. Over dit onderwerp
verzond het Ned. Bijbelgenootschap in Febr.
1906 een ciroulaire aan de Besturen van verschillende Prot. zendingscorporaties en op den
22sten Maart daaraanvolgende word in het Bijbelhuis, Heerengracbt 366 to Amsterdam een ergadering gehouden, waarin tot de installing van
het Zendingsconsulaat werd besloten. Voor het
eerst werd tot Zendingsconsul benoemd de Heer
Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, die nog in het najaar van 1906 (Sept.) naar
Indio vertrok. Het consulaat is gevestigd to
Weltevreden. De met deze installing opgedane
ervaring geeft reden to onderstellen, dat ze
als voorgoed gevestigd mag worden beschouwd.
ZENDINGSSTUDIERAAD. Daze vereeniging,
walker bureau gevestigd is Domplein 25 to
Utrecht, bedoelt de opvoeding der Ned. Christenen tot kennis van en daadwerkelijke belangstelling voor de Zending. Zij tracht daartoe
vooral het oprichten van z.g. Zendingsstudiekringen to bevorderen en de daarvoor noodige
handboeken to verschaffen.Sedert 1919 is de Raad
in het bezit van een doelmatig ingericht Conferentie-oord to Lunteren, dat behalve vergader-,
lees- en eetzaal, slaapgelegenheid biedt voor 160
gasten.
ZIEKENVERPLEGING
(INRICHTINGEN
VOOR). Zie GENEESKUNDIGE DIENST.
ZIELENBEELDJES. Het brengen van offers
aan de zielen der dooden, dat bij zoovele volken
van den Indischen Archipel voorkomt, bracht
made, dat men behoefte gevoelde aan voorwerpen
waarin men zich voorstelde, dat de geesten der
afgestorvenen aanwezig waren, wanneer men zich
met hen in betrekking wilde stellen. Tot dit doel
vervaardigde men beelden, waarvan men zich als
medium bediende en waarin men gestorvenen of
andere geesten uitnoodigde, plaats to nemen.
Zulke als mediums dienende beelden worden
thans vooral nog vervaardigd in die gedeelten
van Neder1.-India, waar de Islam nog niet is
doorgedrongen of nog weinig invloed heeft, zooals vooral in het Oostelijk gedeelte het geval is.
Zoo hebben de P a p o e a's van N i e u wG u i n e a ruwe houten beeldjes, korwar of
korowcir genaamd, die ongeveer een voet hoog
zijn on een menschelijk figuur in zittende, hurkende (evenals de beeldjes van Leti, met opgetrokken knieen waarop de ellebogen rusten), of
staande houding voorstellen.
Voorts vindt men zielenbeeldjes op Ceram, de
Tirnorlaoet,
A roe-eilanden, de Kei-eilanden,
Tanimbar, de Zuidwestereilanden, de Loeang&"rmata-groep, Leti, Moa, Lalcor, Roti, de Philippijnen,Nias, bij deToba-Bataksvindt men beelden
voor de geesten van reeds lang geled.en gestorven
voorouders bij de Te'nggereezen op Java een soort
van huisgoden, die de voorouders voorstellen.
ZIELSVERHIJIZING. Onder zielsverhuizing
verstaat men het geloof, dat de ziel van den
mensch na zijnen dood overgaat in een ander
persoon of in eenig dier om in dien nieuwen
vorm weer op aarde voort te leven. Als een
uitgewerkt systeem, zooals dit bij de Hindoes
voorkomt, vinden wij de zielsverhuizing bij de
Indonesiers niet. Een vast bestanddeel van het
animisme in den Indischen Archipel is het geloof,
dat de ziel van den mensch na diens dood een
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zelfstandig bestaan leidt in een zielenland. Naast
dit geloof vinden wij echter toch weer hier en
daar trekken, die er op wijzen, dat de gedachte
aan zielsverhuizing niet geheel vreemd is aan de
Indonesiers.
Meermalen ziet men in dieren de incarnaties
of verschijningsvormen der zielen van overledenen. Vooral tijgers en krokodillen worden beschouwd als verschijningsvormen van overledenen, die wraak komen nemen over een of ander
gepleegd onrecht. In vuurvliegen ziet men hier
en daar de zielen van gestorven menschen, die
den eenen of anderen bloedverwant komen halen.
Hetzelfde gelooven sommige volken van krekels
en bromvliegen. Vlinders gelden soms als zielen,
die nagelaten betrekkingen komen bezoeken.
In de volksverhalen wemelt het van vogels,
visschen, of dieren, die de gedaanten zijn, waarin
overledenen aan hunne bloedverwanten hulp
komen verleenen.
De Bailers hebben het geloof in zielsverhuizing in zijn Hindoeistischen vorm. Maar
ook de Javaan heeft het niet geheel verloren.
Meermalen kan men hem met de grootste overtuiging hooren verklaren van een wild varken,
hetwelk plotseling, kort na een sterfgeval, zich in
de nabijheid der desa vertoont, dat dit de ziel
herbergt van den afgestorvene, welke tot straf
voor zekere vergrijpen veroordeeld is in dat dier te
huizen.
ZILVER; ZILVERERTSEN. Het voorkomen
van zilverertsen is in het algemeen niet aan een
bepaalden geologischen ouderdom gebonden,
doch in Ned.-Indio schijnen ze alle in de tertiaire
formatie voor to komen.
Geografische ligging en winning. Ofschoon wel
wat zilver (geallieerd met goud) op Borneo en
Noord-Celebes is geproduceerd, is toch verreweg
de grootste hoeveelheid ( ± 95%) afkomstig van.
Sumatra. Hier liet reeds de Vereenigde OostIndische Compagnie in de buurt van Painan
(Padangsche Benedenlanden) in 1669 door
eenige Duitsche mijnwerkers de mijn Salida
aanleggen, doch door gebrek aan routine in het
behandelen van de, uit metallurgisch oogpunt
geheel anders dan de Harzer- on Saksische
ertsen samengestelde, goud- en zilverertsen,
werd in de eerste jaren slechts weinig van het
daarin aanwezige edelmetaal gewonnen. Eerst in
1680 werd met geregelden mijnbouw aangevangen
onder Vogel, doch daar de onderneming steeds
met verlies werkte, werden de werkzaamheden
in 1696 gestaakt tot 1720, toen nogmaals een
poging word gedaan om de mijn to ontginnen; in
1732 had een herhaling daarvan plaats, maar
in 1737 werd het work voor goed stopgezet.
Bijna 150 jaar duurde thans de rustperiode,
tot in 1881 door de Mijnbouw Mij. Salida, later
door de Mij. Tambang Salida, onder vigueur
van de verleende mijnconcessie Tambang Salida
(1887) de ontginning weer ter hand word genomen, zonder dat gunstige uitkomsten verkregen
werden; in 1890 werd de concessie teruggegeven.
De oorspronkelijke aanvrager R.D. Verbeek
het de zaak editor niet rusten en in 1909
word hem de concessie Salida verleend, die in
1911 in de Mijnb. Mij. van dien naam werd ingebracht, dock waarop de werkzaamheden sedert
einde 1912 door de Kinandam-Sumatra Mijnb.
Mij. met kracht worden voortgezet Aanvankelijk
liet de exploitatie zich gunstig aanzien, doch het

Jaarverslag der Maatschappij over 1919 is weinig
bemoedigend. Het edelmetaal-gehalte schijnt
maar ter nauwernood voldoende te zijn om de
exploitatie-onkosten to dekken.
Op de bekende goudmijnen in Benkoelen:
Lebong Donok (Redjang Lebong), Lebong Soelit
(Ketahoen) on Lebong Tandai (Simau) wordt
ook zilver geproduceerd, dat bier meest met
goud geallieerd schijnt voor to komen, doch
in waarde ver bij die der productie van laatstgenoemd metaal achterstaat.
Over de beide aanstaande Gouvernementsmijnen in Benkoelen, die van Tambang Sawah
en van Lebong Simpang gaf R. J. van Lier een
goed overzicht op p. 251 —257 van het Jaarboek
der Mijnbk. Vereen. 1914/5. Te L. Simpang werd
70.000 ton erts opengelegd met / 29 p. ton.
essaywaarde. Te Tambang Sawah zijn de resultaten belangrijker geweest : in totaal werd hier
opengelegd 263.000 ton, ter waarde van 21 millioen gulden (/ 79 p. ton). De oorspronkelijke
raming van de verhouding goud : zilver schijnt
te groot geweest to zijn; men moot rekenen met
een „zilvermijn" to doen to hebben.
De derde Sumatraansche zilvermijn is de
Mangani-mijn van de Mijnb. Mij Aequator, gelegen ten N.W. van Palo Koemboeh in de Padangsche Bovenlanden. Ook hier is de verhouding goud : zilver (gewicht), die oorspronkelijk
op 1 : 28 was bepaald, later gebleken veel kleiner to zijn, hoogstens 1 : 100.
De edelmetaal-productie kan in rondo cijfers van
1900 —1918 worden begroot op 61.000 K.G. goud,
ter waarde van / 100 millioen, en op 367.000 K.G.
zilver, ter waarde van / 21 millioen. De gewichtsverhoudingen zijn dus vrij, zuiver 1 : 6. Maakt
men echter eon scheiding bij het einde van 1913,
teen de eigenlijke zilvermijnen goed in productie kwamen, dan blijkt dat t/m 1913 verkregen
worden 41.000 K.G. goud en 142.000 K.G. zilver
(verhouding 1 : terwijl van 1914 t/m 1918
de productie was 20.000 K.G. goud en 225.000
K.G. zilver (verhouding 1 : 112 ).
ZINGIBER OFFICINALE Rose. Gember
(ROLL.), Halija (mAL.), Djae (Jay.), Goraka
(TERN.). Een plant, die niet in het wild bekend is,
dock vermoedelijk uit Z.Azie afkomstig is en thans
in alle tropische en subtropische landen gekweekt
wordt. In Ned.-India wordt de plant niet voor
den export gekweekt. De Inlander steekt stukken van den wortelstok in den to voren bereiden
bodem in het begin van den regentijd en oogst
zoodra de bladeren verdroogd zijn.
ZINGIBER ZERUMBET Rosc. Lempoejang
(JA.v.), Lampoejang (soEND.). Eon zeer variabele
soort, waarvan twee vormen veal worden gekweekt, de eerste meest bekend als Z. marginaturn Rosc., de andere als Z. gramineum Nor. Van
beide worden de wortelstokken veal als inlandsch
geneesmiddel gebruikt, meest gemengd met
andere kruiden. Ook worden ze wel als specerij
genuttigd.
ZIZYPHUS JUJUBA Lam. Fam. Rhamnaceae. Bidara (mAL.), Widara (MAL., SOEND.);
Widara, Dar k (JA.v.). Een boom, tot 15 M. hoog,
op heel Java in het wild voorkomend on soms
aangeplant om de vruchten, waarvan het vruchtvleesch om de pit eetbaar on bij sommige vormen
smakelijk is. De bladeren, in de handen gewreven,
schuimen als zeep. De bast is eon inlandsch geneesmiddel. De jujubes van de apotheek komen
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van een andere Zizyphus soort van de Perzische
Golf en uit China.
ZODIAKBEKERS. Hieronder verstaat men
koperen of bronzen bekers voor offerwater, die
dateeren uit het bloeitijdperk van M a d j a p ah i t en thans nog door de Tiiinggereezen (zie aldaar), bij allerlei plechtigheden gebruikt worden.
De tegenwoordige Javaansche naam is plrasen,
afgeleid van ram:, eene verbastering van het Inchsche revi, dat de teekenen van den diereithera
aanduidt.
De zodiakbekers bestaan uit wijde bronzen
kommen met rechte wanden en platten bodem.
Bovenaan steekt de rand vooruit, alsof er een
deksel op behoort. Onder den rand en onder aan
den voet is een drie- of tweevoudige lijnband.
Binnen op den bodem is en haut relief eene
achtstralige ster; soms een vierbladige bloem.
Het meest karakteristieke echter en datgene,
waarnaar deze bekens genoemd zijn, is eene rij
van12 afbeeldingen en relief boven den onderran.d.
Deze figuren, die reeds dikwijls afgebeeld zijn,
stellen voor : 1. een geit met gebogen horens en.
baard (aries), 2. een stier (taurus), 3. een koningskrab (limulus moluccanus), die de tweelingen
(gemini) voorstelt, omdat mannetje en wijfje
bijna altijd bij elkaar zijn, 4. een krab (cancer), 5.
een gedrochtelijke leeuw (leo), op de achterpooten
staande, 6. eene zittende vrouw (virgo), 7. een
balans met twee schalen (libra), 8. een schorpioen
(scorpio), 9. een gespannen boog met pijl er op
(sagittarius), 10. een garnaal met de twee groote
voelhorens vooruitgestoken (capricornus), 11.
een wijdbuikige pot (aquarius) en 12. een visch
met olifantskop (pisces).
Boven deze 12 teekens van den dierenriem
staat een rij min of meer gedrochtelijke menschenfiguren, die eenigszins aan wajangpoppen
doen denken. Boven den sagittarius staat echter
altijd een vogel, die soms op een raaf en soms op
een kip gelijkt. Boven dezen vogel staat een jaartal in Oud-javaansche cijfers of een halve ster of
zon, soms ook is die plek leeg gelaten. De figuren
der bovenste rij, die op verschillende bekers overeenstemmen, staan in dezelfde volgorde boven de
figuren der onderste reeks. Het zijn waarschijnlijk de goden van de sterrenbeelden, die dienden
om telkens aan te wijzen, wanneer de zon de verschillende teekenen van den dierenriem intrad.
De zodiakbekers zijn vooral in 0 o s t-J a v a,
bij het Tengg6 r-gebergte en in de residencies
Kediri, Probolinggo, Pasoeroean
en B e s o e k i gevonden. Zij dragen, voor zoover zij gedateerd zijn, jaartallen uit het bloeitijdperk van M a d j a p a h i t. Zij worden door de
tegenwoordige Tenggereezen gebruikt bij plechtige
gelegenheden, jaarfeesten, huwelijken, sterfgevallen 't herdenken der dooden, 't wijden der
velden en 't brengen van offers. Bij die gelegenheid worden zij gevuld met water, waarin een
trosje bladeren of bloemen hangt, dat als wijwaterkwast dient, waarmede de d o e k o e n
(priester) zieken, lijken, hunne afbeeldsels, jonggehuwden, de gaga's of de offers besprenkelt, terwijl hij de wierookschaal heen en weer beweegt.
Daarbij prevelt hij zijne gebeden, die den Indischen naam mantra of den Arabischen naam
dowa dragen en gewoonlijk beginnen met het
Indische our of de Arabische formula
rrahmani' rrahimi. Welk gebruik er oorspronkelijk van gemaakt is, blijft onzeker, hoewel de
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gissing van Millies, dat zij eene astrologische
strekking hadden, bekrachtigd wordt door de
onderzoekingen van Brandes die de bovenste
rij figuren met de sterrenbeelden, zooals zij op
de palalintangan afgebeeld zijn, in verband
brengt.
ZOETHOUT. Zie KAJOE MANIS.
ZOETWATERPOLYP. Zie NETELDIEREN.
ZOLLINGER (HEINRICH). Zwitsersch natuuronderzoeker, geb. to Feuerthalen 22 Mdthrt
1822, overt. to Kandangan 19 Mei '59. Van '41
—'48 reisde hij op Java, eerst op kosten van den
te Batavia gevestigden Zwitserschen koopman A.
Meyer, later met ondersteuning der Ind. regee
ring, die hem eene wetenschappelijke zending
naar het Oostelijk gedeelte van den Archipel opdroeg. De resultaten dezer reis zijn neergelegd in
eene uitvoerige verhandeling in dl. 23 der werken
van het Bat. Genootschap. Hij besteeg o.a. den
vulkaan Tambora op Soembawa.
Zollinger was een zeer verdienstelijk natuurvorscher, met wijsgeerigen aanleg en met onbegrensden ijver; naar het oordeel zijner tijdgenooten was hij in den omgang trouwhartig en bescheiden.
In het Nat. Tijdschr. v. Ned.-Ind. (dl. XIII —
XXI) en in andere periodieken van dien tijd
komen verschillende opstellen van zijn hand
voor; bekend is o.a. zijn geschrift: Gedachten
over plantenphysiognomie in het algemeen en
over die der vegetatie van Java in 't bijzonder
ZONNEHOUT. Zie DALBERGIA LATIFOLIA en PTEROCARPUS INDICUS.
ZONNESCHERMEN. Zie ONDERSCHEIDINGEN, ONDERSCHEIDINGSTEEKENS.
ZOOGDIEREN (Mammalia). De Zoogdieren
worden verdeeld in drie, alle in NederlandschIndig vertegenwoordigde onderklassen : lo. de
Vogelbekdieren (Monotremata of Ornithodelphia),
die nog aan lagere gewervelde ,dieren herinneren,
o.a. daarin, dat ze eieren leggen ; 2o. de Buideldieren (Marsupialia of Didelphia), die levende,
maar bij de geboorte nog weinig ontwikkelde
jongen voortbrengen; 3o. de hoogere zoogdieren
(Monodelphia), bij welke de jongen in een meer
ontwikkelden staat geboren worden.
Het aantal soorten van zoogdieren, uit den
Indischen Archipel bekend, ward door Sal.
Muller (Over de Zoogdieren van den Indischen
Archipel. Verhand. Nat. Geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche bezittingen. Zoologie, Leiden, 1839-44) als 160 opgegeven, thans bedraagt het zeker meer dan 400; een eenigszins
juiste raming is evenwel onmogelijk wegens het
groote verschil in opvatting, dat over de omgrenzing van nauw verwante soorten bestaat.
Het onderscheid tusschen de fauna van het
Westelijk en die van het Oostelijk deel van den
Indischen Archipel komt bij weinig diergroepen
zoo duidelijk aan het licht als bij de zoogdieren.
De Westelijke helft behoort faunistisch• tot het
Indische of Orientaalsche Gebied (Zuidoostelijk
Azle) van „Arctogaea" (N.-Amerika, Europa,
Azle, Afrika), het Oostelijke deel (Nieuw-Guinea,
Aroe- on Kei-eilanden) vormt met Australia
„Notogaea". Tusschen beide ligt het Indoaustralische (Austro-maleische) Overgangsgebied
(Celebes, Molukken, Kleine Soenda-eilanden),
waarin beide fauna's zich vermengen in dier
voege, dat de Westelijke elementen naar het
Oosten toe, de Oostelijke in Westelijke richting

630

ZOOGDIEREN—ZUID-TIMOR EN EILANDEN.

geleidelijk verminderen. De bekende „lijn van
Wallace", die tusschen Borneo en Celebes en,
Zuidelijker, tusschen Bali en Lombok loopt en
een scherpe faunistische grens tusschen beide
helften van den Archipel zou vormen, heeft
hoogstens beteekenis als Westelijke grens van
het Overgangsgebied.
Karakteristiek voor Notogaea zijn vogelbekdieren (die uitsluitend daar aangetroffen worden)
en buideldieren, de meest oorspronkelijke zoogdieren dus, terwijl landzoogdieren er verderbijna
uitsluitend door muizen en vleermuizen vertegenwoordigd zijn.
ZOUT. Behalve bij sommige zeer onbeschaafde
stammen in den Indischen Archipel (Papoea's der
Z.W.-kust van Nieuw-Guinea en aan de Humboldtbaai; Poenans en Olo Ot op Borneo; bewoners van het eiland Enggano, bew. Sumatra),
die het gebruik van het zout niet kennen, speelt
het zout een belangrijke rol in de inlandsche
huishouding en vormt het van alle voedsel een
onmisbaar ingredient. Reeds in de dagen der
Oost-Indische Compagnie gold voor de inlandsche bevolking, voorzoover deze onder het rechtstreeksch bestuur van de Comp. stond, het
verbod van den aanmaak van zout als vrije
industrie. De gewichtige ordonnantie van 25
Februari 1882 (Ind. Stb. no. 73), inhoudende
de „Bepalingen tot verzekering van het zoutmonopolie", maakte eerst een einde aan de tallooze en afwijkende bepalingen in de zoutwetgeving en beheerscht thans nog in hoofdzaak
den aanmaak, het vervoer, enz. van het zout.
In 1870 werd besloten, dat in den vervolge
slechts op Madoera voor Gouvernementsrekening het zout zou worden aangemaakt. Dit
ten behoove van het Gouvernement aangemaakte zout is op dit eiland opgeslagen in zgn. zouthoofddepots, waarvan het beheer wordt gevoerd
door Europ. pakhuismeesters.
Nadat besloten was, het zout in briketvorm
beschikbaar te stellen werd in 1898 overgegaan tot
den bouw van een zoutbrikettenfabriek to Kalianget (Oost-Madoera), later gevolgd door die te
Krampon (Sampang) en to Mangoenan (Boender),
welke laatste sedert weder buiten gebruik is gesteld. In Mei 1899 werd de afdeeling Soemenep
en daarbij behoorende eilanden aangewezen als
proefgebied voor de afname van zout in vasten
— briket — vorm. Spoedig daarna werd de
proof uitgebreid tot geheel Madoera, de res.
Besoeki en Pasoeroean, on in 1904 ook tot de
res. Kediri, Soerabaja, Madioen en Rembang.
Achtereenvolgens is in die richting voortgegaan, met het resultaat dat in 1914, met uitzondering van de gewesten Bantam, Batavia,
Preanger Regentschappen, Benkoelen, Lampongsche districten, Palembang, Banka en
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, waar nog
los zout wordt verkocht, het zout overal elders
waar het Gouvernements-monopolie werkt, in
briketvorm wordt verhandeld. De prijs van het
briketzout bedraagt per kati (0.6176 K.G.) 8 ct,
per half kati 4 ct on per kwart kati 2 et, terwijl
een pakket van 20 kati in verpakking f 1.60
kost, terwijl deze prijzen voor de residentie Su matra's Westkust on voor Natal bedragen respectievelijk 10 et, 5 et, 2 1 /2 ct en f 2. — De afmetingen van een briket zijn 8 1 /2 X 81 /2 X 5 centimeter. Het briketzout wordt niet alleen verkrijgbaar gesteld in de zoutverkooppakhuizen, maar

ook op andere plaatsen, indien zulks in het belang der bevolking noodig wordt geoordeeld.
Dat het zout ook tegenwoordig nog een belangrijke bron van inkomsten voor het Gouverfoment oplevert, blijkt hieruit, dat in 1918 de
opbrengst ruim / 16.345.000 bedroeg.
ZUID-BALI. Afdeeling van de residentie
Bali en Lombok met hoofdplaats Denpasar en
bevattende de 5 onderafdeelingen. Badoeng,
Tabanan, Gianjar, Kloengkoeng en Karangagm.
ZUID-BANKA. Zuidelijkste afdeeling van
Banka, bestaande uit de districten Toboali, Koba
en de Leipareilanden.
De bevolking houdt zich in deze boschrijke
streken, waar de tinexploitatie minder dan elders
op Banka is ter hand genomen, bezig met landbouw, en langs de kusten en op de vele eilanden
met vischvangst. De rijstcultuur wordt gedreven
op droge velden, met uitzondering van een klein
complex, grootendeels door Chineezen bewerkte,
sawahs in de nabijheid van de kampoeng Rias,
6 K.M. van Toboali gelegen. Voor eigen consumptie teelt de bevolking voorts vele eenjarige
gewassen: knolgewassen, katjangsoorten, suikerriet, pisang enz. on enkele overjarige gewassen : area voor de suikerbereiding, terwijl handelsgewassen zijn : peper, klappers, rubber (zoowel Hevea Brasiliensis als Ficus Elastica) en,
gambir. De zeevisscherij levert aan een belangrijk deel der bevolking vooral aan de bewoners
van de eilanden en van de Noordelijke strandkampoengs van het district Koba,een goed middel
van bestaan op. De veeteelt heeft nog weinig
to beteekenen. Ook de nijverheid staat op lagen
trap van ontwikkeling, en geoefende handwerkslieden komen slechts sporadisch voor. De handel
bloeit on levert aan velen con goed middel van
bestaan op.
ZUID-BONE. Onderafdeeling van de afdeeling
Boni van het gouv. Celebes on Onderh.
ZUID-MIDDEN-TIMOR. Onderafd. van de
afdeeling Noord- en Midden-Timor van de
residentie Timor en Onderh. Zij bestaat uit de
landschappen Amanoebang on Amanatoeng.
ZUID-NATOENA EN ZEEROOVERSEILANDEN. Zie POELAU TOEDJOEH.
ZUID-NEDERLANDERS (BELGEN) IN DEN
MALEISCHEN ARCHIPEL. Zie het artikel in de
groote Encyclopaedie van Ned. Indio.
ZUID-NIEUW-GUINEA. Bij de verheffing van
Nieuw- Guinea tot een afzonderlijke residentie
(Ind. Stb. 1919 no. 457) werd op 1 April 1920,
(den dag van inwerkingtreding van genoemden
maatregel) de afdeeling Zuid-Nieuw- Guinea van
de residentie Amboina afgescheiden en kwam dit
bestuursgebied onder het nieuwe gewest NieuwGuinea to ressorteeren.
ZUID-OOSTKUST VAN BORNEO. Afdeeling van de Zuider- on Oosterafdeeling van
Borneo, verdeeld in drie onderafdeelingen :
le. Poeloe Laoet, 2e. Tanah Boemboe, 3e. Pasir,
(hoofdplaats Kota Baroe).
ZUID-PAGAI. Zie PAGAI-EILANDEN.
ZUID-SUMATRA-INSTITUUT. Opgericht in
Dec. 1916, op denzelfden voet als de Atjeh-,
Bali-, en Oostkust van Sumatra-Instituten.
(Zie INSTITUTEN).
ZUID-TIMOR EN EILANDEN. Afdeeling van
de residentie Timor en Onderhoorigheden, emvattende het Zuidelijk deel van het Nederlandsch
gedeelte van het eiland Timor, de eilanden Leti,
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Moa, Lakor, Kisar, Roma, Wetar, Goenoeng
Api, Loeang, Sermata en Damar, met omliggende
eilanden, benevens de Alor-, Sawoe- en Rotieilanden, zoomede het eiland S6maoe met de
omliggende kleinere eilanden Kern, Kambang,
Dilha Taboein, Boeroeng en Tikoes, onder een
assistent-resident, bijgestaan door een oontroleur bij het B.B., beiden met standplaats Koepang. Is verdeeld in vijf onderafdeelingen.
ZUID - WEST- SOEMBA. Onderafdeeling der
afdeeling Soemba, residentie Timor en 0., onder
een gezaghebber met sickndplaats Waikaboebak.

ZUIDER
EN OOSTERAFDEELING VAN
BORNEO. Deze residentie beslaat een opper-

vlakte van 408.094 K.M'. en heeft volgens de
opgaven van 1917 een bevolking van 940.866
zielen, waaronder 1963 Europeanen en 16.616
Vreemde Oosterlingen of 2 zielen per K.M 2. Organiek wordt deze residentie verdeeld in zes
afdeelingen, namelijk; Bandjermasin, OeloeSoengei, Doesoenlanden, Koeala Kapoeas, Z.0.kust van Borneo en Samarinda; zie die namen en BORNEO.
ZUIDERDISTRICTEN. Naam eener vroegere
afd. van het gouv. Celebes en Ond., maakt met de
mede opgeheven voormalige afd. Oosterdistricten
thans deel uit van de afd. Bonthain (zie aldaar).
ZUIDERGEBERGTE. Zie GOENOENG KIDOEL.
ZUIDOOSTER - EILANDEN. Eilandengroep in
den Molukschen Archipel, Z.O. ten opzichte van
Banda (zie Rouffaer in Bijdr. Kon. Inst. 6, VII
1900, 306). De voornaamste zijn de Tanimbar- of
Timorlaut-eil., de Kei-eil., de Watoebela- (Matabela)-eil. en de Goram-eil. (Zie de afzond. artt.
over de belangrijkste eilanden in deze Encycl.).
ZUIDWESTER - EILANDEN. Deze eilanden
zijn gelegen in de Banda-zee ten Z.W. van Banda, en kunnen verdeeld worden in de navolgende
groepen : Babar-eilanden; Loeang-S6rmataeil.; Leti-eil. ; en Wetter (ofWetar) eil. (Zie de
afzonderlijke artikelen over de belangrijkste
eilanden in deze Encyclopaedie).
ZUURZAK. Zie ANONA MURICATA.
ZWAARDECROON (HENRICUS). Geboren
to Rotterdam, den 26' Januari 1667, trad in
December 1684 in dienst der 0.-I. Comp. als
adelborst en secretaris van den comm.-generaal
over Ned.-Indio, Jonker Van Reede tot Drakestein. In October 1685 kwam hij to Batavia,
doorliep verschillende rangen tot hij in 1704
Raad extraordinair en in 1715 Raad ordinair
van Ned.-India werd; 13 Nov. 1718 werd hij,
ter vervanging van Van Swoll, benoemd tot
Gouverneur-Generaal en 10 Sept. 1720 door
H.H. XVII in zijn ambt bevestigd. 16 October
1724 is hij op verzoek ontslagen, trad 8 Juli
1725 of en overleed 12 Aug. 1728 op zijn landgoed Kadoeang bij Batavia.
Zwaardecroon hield zich onledig met proefnemingen met tal van cultuurgewassen; hij vestigde
voor het eerst de aandacht op het winnen van
aniline, leverde eene memorie in over het kweeken van zijdewormen en maakt veel work van
de koffiecultuur.
ZWAM. Zie ARENGA en CORYPHA.
ZWARTE PORTUGEEZEN. Zie PORTUGEEZEN (ZWARTE).
ZWAVEL. Bij de inlandsche oorlogen werd de
vulkaanzwavel door de bevolking vrij geregeld
voor het maken van buskruit gebruikt (o.a. in
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den Padri oorlog), en ook de 0.-I. Compagnie
liet ze wel verzamelen. Maar alleen van het
eiland Daam (Damar, Dammer) werd tussehen
de jaren 1911 en 1913 ongeveer 2000 ton zwavel
door een Europeesche maatsehappij weggehaald;
daarmede was, naar het sehijnt, de voorraad.
uitgeput. In den allerlaatsten tijd heeft van
Gonvernementswege een detailonderzoek op
zwavel plaats gehad in een der vroegere sqyatarenvelden in de Preanger, waar14 een 'zoo
groote hoeveelheid van dat mineraal werd aangetoond, dat die waarschijnlijk voor ontginning
in aanmerking zal worden gebracht. Bijzonderheden zijn nog niet bekend gemaakt.
Zwavelwinning uit pyrieten heeft in Indio
niet plaats.
Vooral de kraterbodem van den Papandajan
is bekend om zijn fraaie zwavelkegels; daar een
exploitatie het irrigatiewater der omgeving zou
kunnen bederven is dit terrein bij G.B. van 27
Juni 1906 no. 37 voor mijnbouwkundige opsporingen gesloten verklaard.
ZWIJNEN (Suidae), een familie der Hoefdieren, behoorende tot de Gepaardhoevigen.
In den Indischen Archipel leeft niet alleen de
afwijkende Babiroesa (zie aldaar), maar ook de
typische Wilde Zwijnen, het geslacht Sus,
(babi, MAL.), zijn er rijker vertegenwoordigd dan
organs anders. Vooral naar den vorm der
onderkaakshoektanden worden de soorten van
Sus in twee groepen verdeeld. Van de eerste
groep (waartoe ook het Europeesche wilde zwijn
behoort) is de meest algemeene vertegenwoordiger in den Indischen Archipel S. vittatus Mull.
on Schleg. (babi oetan en b. alang alang, MAL. ;
bagong en banen,SOEND. ; tjeleng, J AV. en SOEND.),
die op Java, Sumatra, Banka on eenige kleine
eilanden in het Westelijk deel van den Archipel
aangetroffen wordt. S. vittatus heeft zijn wetenschappelijken naam ontvangen naar een lichten
band, dien hij meestal aan weerszijden van den
kop vertoont.
De tweede groep van wilde zwijnen, die uiterlijk door een opvallend langen kop van die
der vittatus-groep verschillen, is geheel tot den.
Indischen Archipel beperkt. Op Java is ze vertegenwoordigd door S. verrucosus Mull. en Schleg.
(bagong gagadoengan, SOEND. ; wrah'a,
die grooter is dan vittatus en zich onderscheidt
door eenige met borstels bezette wratachtige
uitwassen op den kop. Hij is minder algemeen
dan S. vittatus en leeft meer in onherbergzame
bergstreken, gewoonlijk eenzaam of 2-3 tezamen, zelden in groote troepen. Op Borneo is
doze groep gerepresenteerd door S. barbatus
(longirostris Nehring), het zgn. „Baardzwijn",
bawoei (baboei) himba en b. dahak der Dajaks,
babi poetih (MAL.), dat, waarschijnlijk ten onrechte, ook van Java vermeld wordt. Het
Baardzwijn is to herkennen aan cle lichte huidkleur, den langen kop, den dikken, zwarten
haarkwast am, het eind van den staart en de lange,
aan weerszijden van den kop geplaatste borstels.
Tamme varkens (babi MAL. ; bedoel SOEND. ;
oenek en bawoei DAJ. ; bafi, fafi, bagi, wawi
en wawa Timor-Archipel) worden alleen door
de niet-Mohammedaansche bewoners van den
Archipel gebouden.
ZIJDE (Soetra, MAL.) is de tot stevige, elastische en glanzende draden verharde afscheiding
der spinklieren van den zijdeworm, d. i. de rups
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van de vlindersoort Bombyx v. Sericaria mori,
en van eenige andere vlinders. Van nature dient
zijde tot de omwikkeling der vlinderpop (cocon);
voor den mensch geldt zij als de schoonste en
kostbaarste vezelstof.
Het naast aan de gewone zijderups verwant
zijn soorten van Bombyx, Theophila en Rondotia,
welke in verschillende warme gewesten leven,
en wier cocons daar ook tot zijde plegen verwerkt te worden.
Wat de beteekenis van zijde voor Ned.-Indie
betreft, zoo heeft men de teelt der gewone soort
te onderscheiden van de inzameling resp. voortplanting der bovenvermelde of andere wilde
soorten : geen van beide industrieen biedt echter
voor de Europeesche markt thans veel vooruitzicht, allerminst laatstgenoemde. En wat betreft de teelt van eerstgenoemde, dus van
Bombyx mori, deze heeft voor Indie reeds eene
lange lijdensgeschiedenis.
De grondlegger dezer cultuur op Java was de
Gouv.-Gen. Zwaardecroon; onder de regeering
van diens opvolger De Haan warden twee zijdewevers uit Nederland ontboden. Niettegenstaande de aanvankelijk gunstige resultaten (in 1731
werd 341 /2 pond zijde afgeleverd, en in 1735 kon
reeds 300 pond naar Nederland worden verscheept) bleek Loch allengs, „dat, ofschoon de

wormen en moerbezienboomen in Indid wel willen
tieren, de moeite en kosten van deze cultuur
nooit door de voordeelen zouden kunnen opgewogen worden." In 1738 werd, na het opmaken
der rekening van de zijdecultuur, van hare voortzetting afgezien. Veel geld heeft men op Java
ook omstreeks 1840 aan de zijdeteelt besteed,
doch er geen zijde bij gesponnen.
Gaan wij deze veal belovende maar weinig gegeven hebbende zijdeproeven op Java tusschen
1700-1900 voorbij, dan valt als nieuwste proefneming op dit gebied to melden die, genomen
door een Chineesch landheer in Tangerang (zie
Ind. Mere. 1904, bl. 218), welke in de sawahs
eene groote aanplanting van mocrbeistruiken
heeft aangelegd, en, blijkbaar met liefde en
volharding, daarin eene zijderupsteelt drijft.
Hij heeft eene kruising van de wilde Chineesche
met de geteelde Japansche soort; in 1903 ward
31 /2 pikoel zijde gewonnen, die tegen 800 dollars
verkocht warden. Deze proefneming schijnt
voorshands geslaagd, an zal misschien tot eene
blijvende zijdeteelt leiden, gelijk die in Atjeh, in
de Lampongs en in Palembang, sinds lang door
Inlanders wordt volgehouden, zij het dan ook op
kleine schaal.

-

