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VOORREDE.

Nadat ik in het jaar 1850 de uitgave van h$t werk van den Generaal-Majoor

h. j. j. l. ridder de stuers, de vestiging en uitbreiding der Nederlanders

ter Westkust van Sumatra, had ten einde gehragt
,
ontving ik van genoemden

hoofd-officier een rapport ter inzage
,

aangaande zijne expeditie tegen de Chi-

nezen van Mandor en Montrado, hetwelk mij voorkwam eene hoogsthelangrijke

bijdrage tot de geschiedenis van Nederlandsch-Indië te bevatten. In de eerste

plaats ontbrak tot dusverre aan onze letterkunde een omstandig verhaal van

dien in meer dan één opzigt merkwaardigen togt; ten anderen was de aandacht

des publieks door de in 1850 op nieuw onder de Chinezen van Montrado

uitgebroken onlusten
,

op een tijdstip dat de Indische aangelegenheden gedurig

toenemende belangstelling vinden
,
meer dan immer op Borneo's Westkust geves-

tigd. Ik besloot daarom den heer DE stuers verlof te vragen tot de uitgave

van dit rapport
,

met zoodanige ophelderingen in den vorm van inleiding en

aanteekeningen
,

als noodig zouden zijn
,
om dit stuk voor het grooter publiek

geschikt te maken. Met zijne gewone welwillendheid en een mij hoog vereerend

vertrouwen ,
verleende mij de heer de stuers volkomen vrijheid om den inhoud

van zijn rapport op zoodanige wijze en in zoodanigen vorm openbaar te ma-

ken, als mij geschikt en wenschelijk scheen. Ik begon nu de bouwstoffen te

verzamelen voor eene algemeene topographische en historische schets van Bor-

neo's Westkust
,
om tot inleiding te verstrekken. Ofschoon ik in de daartoe

betrekkelijke literatuur niet geheel vreemdeling was
,
werd ik echter verrast

door de groote menigte van uitgebreidere en beknoptere geschriften, geheel of

ten deele over Borneo's Westkust handelende
,
en grootendeels in weinig bekende

of half-vergeten tijdschriften als begraven, die zich bij mijne opzettelijke na-

sporing aan mij voordeden. Welhaast bemerkte ik, dat
,

zoo de veelvuldige
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verspreide berigten
,
Borneds Westkust betreffende

,
bijeengebragt, met zorg ver-

geleken en behoorlijk geschift en geordend werden
,
eene groote gaping in onze

letterkunde betreffende onze bezittingen in den Indischen Archipel beter zou

kunnen ivorden aangevuld
,
dan ik mij immer had voorgesteld. Veel wat mij

aanvankelijk nog duister was, ontving licht uit eene groote menigte geschreven

en nog onuitgegeven stukken, die mij van verschillende zijden door belangstel-

lende vrienden en begunstigers mijner studiën werden aangeboden. En zoo

rijpte allengs bij mij het plan, om mij niet tot eene bloote uitgave van het

rapport van den heer de stders met inleiding en aanteekeningen te bepalen

,

maar het in eene algemeene beschrijving en geschiedenis van Borneo's Westkust

in te weven, ivaarbij
,
behoudens het licht dat het voor mij bij de bewerking

van andere gedeelten zou ontsteken, zijn hoofdinhoud in een enkel hoofdstuk

zou worden zamengedrongen. Nadat ik ook hiertoe de welwillende toestemming

van den heer de stuers had verworven
,

besloot ik in den aanvang des vori-

gen jaars mijne krachten aan het onderwerp te beproeven in eene reeks van

voorlezingen
,
uitgesproken in de Afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix

Meritis
,

die ik later met de noodige wijziging en aanvulling voor de pers

wilde omwerken. Bij deze omwerking
,
die in de meeste gevallen tevens uit-

werking werd der vroeger slechts aangestipte bijzonderheden
,

erlangde mijn

opstel eene zoodanige uitgebreidheid
,
dat ik mij genoodzaakt zag het in twee

deelen te splitsen
,
van welke thans het eerste aan den belanghebbenden lezer

ivordt aangeboden.

Men zal welligt verwonderd zijn, dat ik mij in dit werk tot de Westkust,

of juister Wester-Afdeeling van Borneo heb bepaald, en niet liever getracht

heb eene algemeene beschrijving en geschiedenis van het geheele eiland zamen

te stellen. Wie echter een blik iverpt op den omvang, dien reeds nu mijn boek

heeft erlangd, zal gemakkelijk beseffen, dat reeds alleen de vrees voor eene

te uitgebreide taak mij daarvan moest terughouden. Ik zou dan genoodzaakt

zijn geweest te doen, wat ik vooral niet wilde doen: ik zou eene dorre schets

hebben moeten leveren
,

in plaats van een tafereel dat zooveel mogelijk het land

in al zijne trekken en kleurschakeringen teekent ; ik zou dan een boek hebben

moeten leveren
,
dat misschien met nut had kunnen ivorden geraadpleegd

,
maar

aan mijne eigene denkbeelden van de regte wijze om de geschiedenis te schrij-

ven, aan de eischen van historische kunst, die ik mij zelven gesteld heb, niet,

ook maar in de verte, zou hebben beantwoord. Uit een historisch oogpunt

vooral vormt de Wester-Afdeeling een vrij wel op zich zelf staand geheel,

welks geschiedenis natuurlijk wel eenigermate, maar toch zoo iveinig met die

der overige deelen van Borneo zamenhangt
,
dat eene afzonderlijke behandeling
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ongetwijfeld haar regt heeft ,
en voor eene pen

,
zoo weinig geoefend als de

mijne
,

uitsluitend raadzaam moest worden geoordeeld. Voeg hierbij
,
dat over

de meeste andere gedeelten van Borneo reeds meer uitvoerige en meer algemeen

bekende geschriften bestaan
,
dat de onuitgegeven stukken

,
die ik kon raadple-

gen
,
schier uitsluitend tot de Wester-Afdeeling betrekking hebben

,
dat juist dit

gedeelte des eilands op dit oogenblik de aandacht bijzonder tot zich trekt.

Daar echter tot regt verstand van mijn werk eene algemeene kennis van het

eiland Borneo
,

die wat verder reikt dan de zeer oppervlakkige voorstellingen
,

die ik bij de meerderheid der lezers zal moeten veronderstellen
,

een onmisbaar

vereischte is, heb ik eene inleiding vooraf doen gaan, die van de natuurlijke

gesteldheid en de geschiedenis van het gcheele eiland zooveel mededeelt, als ik

noodig achtte voor ieder
,
die zich behoorlijk voorbereid tot de lezing van mijn

werk wil zetten.

Ik heb gemeend in een iverk van dezen aard, waarin ik beproeven wilde

onze kennis van Nederlandsch-Indië wezenlijk een stap voorwaarts te brengen

,

zeer zorgvuldig rekenschap te moeten geven van de bronnen
,
waaruit ik geput

heb. Men zal dus in mijn werk geen enkel feit vermeld vinden, waarbij ik

mijne autoriteit niet heb opgegeven, en in geval van strijdige getuigenissen zal

men overal, zelfs ten aanzien van bijzonderheden, die misschien aan sommigen

onbeduidend mogen toeschijnen
,

de punten van verschil en de redenen der

voorkeur door mij aan de eene of andere meening of voorstelling gegeven, in

mijne noten ontwikkeld vinden. Mogen die noten nu daardoor een eenigzins

afschrikwekkend voorkomen erlangd hebben, dan kan ik gerustelijk den raad

geven
,
die bij het lezen over te slaan. Zij behelzen een in mijn oog onmisbaar

aanhangsel tot een historisch werk
,
dat zonder de kritiek der getuigenissen allen

vasten grondslag mist; maar ik ben mij bewust van niets in de noten geplaatst

te hebben
,
dat

,
wijl het tot regt verstand van den tekst noodig is

,
in den tekst

zelven eene plaats behoorde te vinden. Naar mijne gedachten moeten in een

wel geschreven werk de functiè'n van tekst en noten geheel verschillend en beider

attributen geheel gescheiden zijn
,
en mag althans nimmer in den tekst de ken-

nis van den inhoud der noten ondersteld of daarnaar verwezen voorden.

Bij de groote menigte der citaten in de noten was eene verkorte wijze van

aanhaling wenschelijk en noodzakelijk. Ik heb eene lijst en verklaring der

daarbij gebezigde verkortingen vóór de Inleiding geplaatst
,

die tevens een over-

zigt geeft van de bestaande literatuur over Borneo. Dit overzigt is echter niet

geheel volledig, eensdeels wijl eene groote menigte kleinere stukken of slechts

eene enkele maal aangehaalde werken, die zonder verkorting geciteerd zijn,

niet daarin zijn opgenomen, anderdeels dewijl onder de boeken
,

die de voor
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mij toegankelijke bibliotheken mij opleverden
,
nog een en ander gemist wordt,

welks bestaan mij bekend is
,

en waarschijnlijk nog veel meer
,
waarvan ik

het bestaan zelfs niet vermoed. Ik durf echter vertrouwen
,

dat bepaaldelijk

over de Westkust slechts zeer weinig is in druk verschenen
,
dat niet door mij

is geraadpleegd.

Dat in een iverk van dezen aard misslagen onvermijdelijk zijn, zal ieder

kenner gereedelijk toegeven. De bronnen, waaruit ik heb moeten putten, zijn

voor een groot gedeelte zeer onzuiver, daar de inlandsche berigten op zeer on-

zekere overleveringen berusten, en die van de meeste Europesche bezoekers ten

gevolge van onkunde en achteloosheid van tallooze misvattingen wemelen. Ik

heb de volksoverleveringen liever eenvoudig naverteld, dan eene ijdele poging

te wagen om het ware van het valsche te schiften. Voor het overige heb ik

tusschen strijdige berigten slechts na de zorgvuldigste overweging gekozen; doch

dat ik steeds het ware zou gevonden hebben, is niet denkbaar. De waarheid

van het dies diem docet heb ik onder den voortgang des werks gedurig onder-

vonden, en zelfs nog onder het afdrukken zijn mij in de vroegere vellen eenige

misstellingen voorgekomen, waarin ik door onopmerkzaamheid of door de ver-

keerde opgaven van anderen vervallen ivas. Dit is inzonderheid het geval in

de Inleiding, die reeds was afgedrukt, toen de toevloed van nieuwe hulpmid-

delen mij noopte
,

het ligchaam des iverks
,
vóór het ter perse ging, nog eens

aan eene zorgvuldige herziening en gedeeltelijke omwerking te onderwerpen. Ik

verzoek daarom mijne lezers op de lijst van verbeteringen aan het einde van

dit boekdeel hunne aandacht te vestigen; inmiddels zal ik voortgaan de mis-

stellingen, die ik nog verder ontdekken mogt, aan te teekenen
,

en ik ben niet

zonder vrees, dat daarop bij de uitgave van het tweede deel nog wel een aan-

hangsel zal kunnen geleverd worden. Daar onze kennis van Borneo door van

tijd tot tijd in het licht verschijnende stukken gedurig vermeerderd wordt, kan

het tevens aan stof tot bijvoegselen niet ontbreken. Ik zal hier reeds dadelijk

op een paar punten wijzen. Op bl. 32—34 heb ik gesproken van de steenko-

len in het gebied der Kapoeas, en op bl. 63—65 over kopererts in den heuvel

Tampi aan de Peniti-rivier. In eene der Javasche Couranten van Januarij

1854 las men omtrent deze minerale schatten liet volgende niet onbelangrijke

berigt: n Men verneemt dat dezer dagen berigten zijn ontvangen van den aspi-

rant-ingenieur der mijnen r. everavijst, belast met mineralogische onderzoe-

kingen in de Wcster-Afdeeling van Borneo, hoofdzakelijk inhoudende, dat hij

de boven-Kapoeas had bezocht, en in elk der landschappen Salimbouw, Djong-

kong en Boenoet steenkolen had aangetroffen; dat die van Boenoet over het

<dgemeen van minder goede hoedanigheid waren, dan die der beide andere land-
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schappen
,
en dat om verschillende redenen Salimbouw de geschiktste plaats voor

eene ontginning zoude zijn. In het begin dezer maand zou hij zich naar het

Tampi-gebergte begeven
,

ten einde aldaar een aan hem opgedragen onderzoek

naar het aanwezen van koper in te stellen.” In noot 3 op bl. 229 is gewag

gemaakt van eene poging om de overlevering aangaande den diamant Danau

Radja
,

als oorzaak van den oorlog tusschen Sukkadama en Landak, allego-

risch te verklaren. Eene krachtige bevestiging van het historisch gezag der

overlevering ligt in een feit ,
hetwelk ik vermeld vind in de » Geschiedenis der

Nederlanders in den O. I. Archipel voor de scholen ’ van o. c. de bruin'. Jlen

leest aldaar, l e stukje, bl. 96.- n Het fort de Diamant, dat in 1700 door de

onzen te Bantam gebouiud werd en naast den kraton lag, verkreeg, ter zake van

den bovengenoemden diamant, dien naam.” Op bl. 2G2 heb ik de mij bekende

bepalingen opgegeven van het contract der O. I. Compagnie met Sultan abdoe’r-

ratdian van Pontianak. Ik betreur het zeer dat ik nergens een volledig af-

schrift van dit merkwaardig stuk heb kunnen opsporen ; maar ik acht mij te

meer verpligt hier nog twee artikelen te vermelden, die ik in het nommer van

November 1853 van het Tijdschrift voor Ned.-Indië van Dr. w. R. van hoë-

vell, in het stuk door mij onder den verkorten naam Verwikk. aangehaald, op

bl. 282 vond aangeteekend, en die hierop nederkomen: n Dat de Sultan van Pon-

tianak gehouden ivas, des gereguireerd wordende , de Ned. O. I. Compagnie bij

te staan tegen hare vijanden, met al de magt van het rijk, te ivater en te land,

gelijk een getrouw leenman betaamt en udat het leen van Pontianak onverwijld

vervallen en aan de Compagnie terugkeeren zou, indien niet van de zijde van den

Sultan in allen deele trouw, verknochtheid en gehoorzaamheid werd ondervon-

den.” Ook merk ik op, dat met den heer stuvart, van ivien op bl. 141,

volgens leyden, gesproken is, zonder twijfel niemand anders is bedoeld, dan

de heer stuart, die, volgens bl. 263, door den commissaris palm tot resi-

dent te Pontianak werd aangesteld. Eindelijk mag ik niet onvermeld laten
,

dat van het werk van Dr. schwaner over Borneo, welks uitgave in noot 3

op bl. lxxxviii der Inleiding als aanstaande vermeld is
,

het eerste deel se-

dert is in het licht verschenen, en, dewijl daarvan voor het tweede en derde

boek van dit werk nog gebruik is gemaakt, op de Alphabetische lijst der ver-

kortingen onder // schwaner b.” voorkomt.

Ik mag deze voorrede niet sluiten zonder aan degenen, die mij bij de zamen-

stelling van dit werk door mededeelingen en bijdragen van verschillenden aard

behulpzaam zijn geweest, mijnen warmen dank toe te brengen. Nevens den Ge-

neraal ii. j. j. L. ridder de STUERS
,
wien ik, binten het reeds genoemde rap-

port, ook het meerendeel der schetsen dank, waarnaar de platen voor dit werk
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zijn vervaardigd
,

moet ik hier in de eerste plaats noemen mijn hooggeachten

ambtgenoot en vriend, den Hoogleeraar H. c. Millies, die de bouwstoffen
,
welke

hij zelf reeds sedert jaren voor eene beschrijving en geschiedenis van Borneo

verzameld had
,

met de meeste bereidwilligheid te mijner beschikking heeft

gesteld. Andere belangrijke stukken ben ik verpligt aan de heeren Generaal-

Majoor XAHUYS VAX BÜRGST en Dl\ \V. R. BAROX VAX HOËVELL. Aan mijn

waarden Oom
,
den heer A. n. büchler, en aan den hooggeachten Bibliothekaris

der Leidsche hoogeschool dank ik het gebruik van eenige boekwerken
,

die mij

van niet geringe dienst zijn geweest. Van den heer A. VAX pers ontving ik

eenige schriftelijke mededeelingen
,
en bovendien een paar schetsen

,
waarvan voor

het tweede deel een dankbaar gebruik zal worden gemaakt. Voor het plaatwerk

ben ik veel verpligt aan de goede diensten van mijn Schoonvader
,

den heer

D. D. büchler, en van mijnen vriend den heer c. C. huyssiaxs, leeraar der

Kon. Milit. Akademie te Breda. Indien het mij gelukt is een werk tot stand

te brengen
,

dat door inhoud en uitvoering eenigermate de aandacht van het

beschaafd publiek verdient
,
dan komt de eer daarvoor ongetwijfeld grootendeels

toe aan hen
,

die mijne pogingen zoo belangeloos hebben ondersteund.

Het gebruik eener kaart van Borneo's Westkust mag bij dit werk hoogst

nuttig
,
zoo niet onmisbaar worden geacht. Ik hoop in staat gesteld te wor-

den om die later
,

hetzij bij of na de uitgave van mijn tweede deel
,

aan dit

werk toe te voegen. De bouwstoffen echter
,

die ik tot dusverre bezit
,

acht ik

onvoldoende
,
om iets beters te leveren

,
dan reeds geleverd is

,
en lij de onze-

kerheid of mij meerdere zullen toevloeijen
,
kan ik geene stellige belofte geven.

Voorshands meen ik vooral het gebruik der kaart van Borneo van den heer

1IELVTLL VAX CARXBÉE te mogen aanbevelen.

Ik eindig met den wensch
,
dat ook deze mijne poging tot de betere kennis en

waardering onzer schoone bezittingen in den Indischen Archipel moge bijdragen

AJtlS TEHD.4 JU,

28 Junij 1854. P. J. VETM.
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raja. — Tandjong Pajong. — De berg Palo. — Likoe. — Tandjong Palo en de naburige

eilanden. — Tandjong Api. — Tandjong Datoe.

ZESDE HOOFDSTUK : . bl. 117.

Natuurlijke en politieke verdeeling van de landen ten Zuiden van het gebied der Kapoeas. —
De baai van Simpang. — Het voorgebergte Boekit-Laut. — Het Palongan-gebergte. — De
rivier van Simpang. — De Semandang. — Dajaksche kampongs aan de Semandang en Kwa-
lang. — De negerie Simpang. — De Sidjouw- en Matan-rivier. — Bevolking , voortbrengse-

len en handel van Simpang. — Kost van Sukkadana. — Tiuerts op de Westkust. — De bogt

en rivier van Sukkadana. — De negerie Sukkadana of Nieuw-Brussel. — Eilandjes langs de

kust. — De Sidoeh-rivier. — De Karimata-archipel. — Groot- Karimata. — Soeroetoe. — Pa-

noembangan.

ZEVENDE HOOFDSTUK. . : . . . M. 188.

Grenzen en bevolking van Matan. — Vrije Dajaks. — De diamant Danau Radja. —
Luchtsgesteldheid ,

voortbrengselen en handel van Matan. — De monden der Pawan-rivier. —
De kampong Katapan. — De kampong Kajoeng of Matan. — De Laoer en verdere boventak-

ken der Pawan-rivier. — Tooneelen nabij de Kajoeng-rivier. — De Westkust van Matan en

de Kandawangan-rivier. — Rivieren der Zuidkust. — Het landschap Djellei.

TWEEDE BOEK. Geschiedenis van de vroegste tijden

tot 1791 bl. 155.

EERSTE HOOFDSTUK. * 157.

Duisterheid van Borneo’s vroegste geschiedenis. — Oorsprong der vroegste bevolking. —
De stammen der Dajaks en hunne verscheidenheid. — Pogingen tot classificatie van de Dajaks

der Wester-afdeeling. — Chinesche legende aangaande den oorsprong der Dajaks. — Oude
grafheuvels en urnen. — Sporen der Hindoes op Borneo. — Gemis van letterschrift bij de

Dajaks. — Karakter hunner overleveringen. — Historische overleveringen der Dajaks.

TWEEDE HOOFDSTUK bl. 179.

Oorsprong der Maleijers op Borneo. — Wijze van kolonisatie der Maleijers. — Onderhoo-

righeden van het rijk van Madjapahit op Borneo. — Tijd van de vestiging der Maleische en

Javaansche koloniën. — Gewigt van het rijk van Sukkadana in de geschiedenis der Westkust.

—

Overleveringen aangaande Brawidjaja, stichter van dit rijk. — Zijne vier eerste opvolgers. —
Overleveringen betreffende de Karimata-eilanden. — Regering van Paugeran Anom te Sukka-

dana en zijn oorlog tegen Sintang. — Daden van Panembahan Ajer-Mala, Panembaban di

Baroeh en Panembahan Giri Koesoema. — De Islam op Borneo’s Westkust. — Oorsprong der

Mohammedaansche vorsten van Landak. — Huwelijk der erfprinses van Landak met den vorst

van Sukkadana.

DERDE HOOFDSTUK ; ; . bl. 196.

Eerste bezoeken der Nederlanders op Borneo. — Wedervaren van Olivier van Nooit te
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Broenei. — Van Waerwijck op Bornco’s Westkust. — Hans Roef te Sukkadana. — Zending

van Samuel Bloemaert naar Borneo. — Regering der Ratoe Boenkoe te Sukkadana. — Ver-

rigtiogen van Bloemaert te Sukkadana. — Het rijk van Sambas verschijnt op het tooneel der

geschiedenis. — Nieuwe instructiën en plannen van Bloemaert. — Hij sluit een contract met
Sambas. — Zijne verrigtingen aldaar. — Treurige staat onzer zaken op Borneo’s Westkust.

—

Vertrek van Bloemaert. — Hendrik Vaak op de Westkust. — Onze kantoren aldaar opge-

broken. — Giri Moestaka aanvaardt de regering te Sukkadana.

VIERDE HOOFDSTUK bl. 213.

Giri Moestaka neemt den titel aan van Sultan Mohammed Tsafioe’d-din. — Radja Tengah,
schoonbroeder des Sultans, vestigt zich te Sambas. — Staat van Sambas te dier tijde. —
Lotgevallen van Radin Soleiman, zoon van Radja Tengah. — Zijne regering tc Sambas onder

den titel van Mohammed Tsafioe’d-din. — Dood van Sultan Tsafiue’d-din te Sukkadana en

aanvaarding der regering door Sultan Zeinoe’d-din. — Lotgevallen van Radin Bima en zijne

regering te Sambas als Sultan Mohammed Tadjoe’d-din. — Sultan Omar Akama’d-din (Mar-
hoem Adil) volgt hem op. — Kapitein de Roy wordt te Banjer-massin de vertrouwde van eenen

prins van Sukkadana. — De Roy bezoekt Sukkadana. — Zijne beschrijving van die plaats.

VIJFDE HOOFDSTUK bl. 228.

De Pangeran van Laudak komt in het bezit van den diamant Danau Radja. — De Sultan

van Sukkadana poogt zich van dien steen meester te maken. — Oorlog tusschen Sukkadana
en Landak. — Landak vraagt den bijstand van Bantam. — Bantam verovert Sukkadana met
de hulp der O. I. Compagnie. — Landak en Sukkadana cijnsbaar aan Bantam. — Handel
der O. I. Compagnie op deze gewesten. — De Sultan van Sukkadana roept de hulp der Boe-
ginezen in. — Vroegere vestiging der Bocginezen op Borneo’s Oostkust. — De Boeginesche

prins Daeng Menambon herstelt den Sultan van Sukkadana op den troon en huwt zijne doch-

ter. — Oorsprong van het vorstengeslacht en de Boeginesche kolonie te Mampawa. —- Boegi-

nesche Onderkoningen te Riouw. — Opvolgers van Marhoem Adil te Sambas en van Sultan

Zeinoe’d-din te Sukkadana. — Opkomst van Simpang.

ZESDE HOOFDSTUK bl. 246.

De Arabieren in den Indischen Archipel en inzonderheid op Borneo’s Westkust. — Lotge-
vallen van Sjerief Hoesein el-Kadri. — Karakter en loopbaan van zijn zoon Sjerief Abdoe’r-

rahman. — Stichting en aanvankelijke bloei van Pontianak. — Landak roept tegen Abdoe’r-

rahman de hulp van Bantam in. — Zending van den heer Kloek naar Pontianak. — Misverstand

tusschen den heer Kloek en Sjerief Abdoe’r-rahman. —• Onderhandelingen van Abdoe’r-rahman
met de O. I. Compagnie. — Bantam draagt aan de O. I. Compagnie zijne regten op Landak
en Sukkadana over. — De heer Palm bezoekt Borneo als Commissaris. — Contract met Ab-
doe’r-rahman als Sultan van Pontianak en Sangouw.— Vestiging eener faktorij te Fontianak.

—

Verrigtingen van den heer Palm te Landak. — Vroegere geschiedenis van Sangouvv. — Mis-
lukte pogingen van Abdoe’r-rahman om zich in het bezit van dat rijk te stellen.

ZEVENDE HOOFDSTUK bl. 269.

Oorlog der Compagnie met Salangor en Riouw. — Radja Ali, Onderkoning van Riouw,
vlugt naar Mampawa. — Geschillen tusschen Sambas, Mampawa en Pontianak. — Bloei van
Sukkadana onder Sultan Ahmed Kamaloe’d-din. — Radja Ali vestigt zich te Sukkadana. —
De Compagnie verbindt zich met den Sultan van Pontianak tegen Sukkadana en Mampawa.

—

Vernieling van Sukkadana. — Verovering van Mampawa. — Sjerief Kasim, zoon van den
Sultan van Pontianak, tot Panembahan van Mampawa benoemd. — Contract met Mampawa
en toestand van die plaats na de verovering. — De zetel van het rijk van Matan en Sukkadana
naar Kajoeng verlegd. — Mislukte poging der Compagnie om haar gezag door den Sultan van
Matan te doen erkennen. — Oneenigheden tusschen den Sultan van Matan en zijn zoon. —
Mohammed Djamaloe’d-din wordt Sultan van Matan. — Slechte uitkomsten van de vestiging

der Compagnie op Borneo’s Westkust. — Zij breekt in 1791 hare kantoren op.

DERDE BOEK. De opkomst ex ixrigtixg der chixesche icot

LONIËX EX DE ZEEROOVERIJ bl. 283.

EERSTE HOOFDSTUK // 285.

Eigenaardig karakter van Borneo’s Geschiedenis door den strijd en de wrijving van kolo-

nisten van verschillende natiën. — De Chinesche pelgrim Fa-Hiën bezoekt den Archipel in

414. — Verkeer der Chinezen met Pha-la (Pappal?) op Borneo’s Noordkust in de zevende

eeuw. — Gezantschappen van Java naar China in de tiende en elfde eeuw. — Berigten van

Marco Polo omtrent het handelsverkeer der Chinezen met den Archipel in de dertiende eeuw. —



X INHOUD.

Expeditie onder Koeblai-Khan naar den Indischcn Archipel. — Chinesche berigten aangaande
Pha-la tijdens de MiDg-dynastie. — Chinesche berigten aangaande Broenei.— Inlandsche over-

leveringen betreffende de vestiging van Chinezen op Borneo’s Noordkust. — Handelsverkeer
der Chinezen met Borneo in de XVIde, XVIIde en XVIIIde eeuw. — Oorsprong der Chi-
nesche koloniën op de Westkust. — Geschillen over de grensscheiding tusschen Mampawa en
Sambas. — Toenemende magt der Chinezen. — Voorwaarden hunner toelating in het rijk van
Sambas. — Moord der Dajaks. — Gedeeltelijke verhuizing der Chinezen naar Mandor. —
Staat der Chinesche koloniën op Borneo’s Westkust tijdens de opheffing van de kantoren der

O. I. Compagnie.

TWEEDE HOOFDSTUK bl. 303.

Oorsprong der Chinesche mijn-vereenigingen. — Onderlinge verbonden der vereenigingen. —
11e Chinezen van Lan-fong, Tai-kong en Sin-ta-kioe. — Oorsprong en doel van de geheime
genootschappen in China. — De geheime genootschappen in den Indischen Archipel. — Aard
der eedgenootschappen op Borneo en hunne betrekking tot het Hemel-Aarde-Verbond. — Ge-
schiktheid der Chinezen om te koloniseren. — Afkomst en aantal der Chinezen op Borneo’s
Westkust. — Verhouding der Chinezen tot de Dajaks. — De vrouwen der Chinezen.— Kong-
sies. — Regtspleging. — Belastingen. — Kongsie-huizen. — Wijze van oorlog voeren en

wapenen.

DERDE HOOFDSTUK bl. 325.

Overzigt van de goud-houdende streken en de goud-opbrengst van Borneo. — Vermindering
der goud-productie. — Toegenomen verspreiding der Chinezen. — Goud in de spleten der kalk-

rotsen.— Goud in het zand der rivieren. — Kenteekenen der goudlagen in de alluviale gronden. —
Goud-wasscherijen in het gebied der Kapoeas. — Kleiue mijnen of sang-sa’s in de Chinesche

districten. — Onderscheid der sang-sa’s en nams. — Beschrijving der nams in de nabijheid van

Montrado. — Opsporing der goudlaag. — Toevoer van water. — Uitgraving der kuilen. —
Geologische gesteldheid der goudgronden. — Kettingpomp. —- Reiniging van het goud. —
Werktuigen der mijnarbeiders. — Levenswijze der mijnarbeiders. — Debiet van opium. —
Kosten en winsten der kongsies op de goudgraving.

VIERDE HOOFDSTUK. . bl. 343.

De zeerooverij op Borneo. — Oudheid en oorzaken der zeerooverij. — Middelen door de

O. I. Compagnie gebezigd om de zeerooverij te beteugelen. — Levenswijze en karakter der

Orang-laut. — De Boeginesche vorst Radja Ali hernieuwt den strijd tegen de Compagnie en

roept de hulp der Ilanons in. — Aanvallen der Ilanons op Riouw en Banka. — Hunne ver-

bindtenissen met de vorsten van Borneo’s Westkust. — Woonplaatsen, vaartuigen, togten en

karakter der Ilanons. — Rooverijen van Broenei. — Zee-Dajaks — Rooverstatious aan de

Zuid- en Oostkust.

vijfde hoofdstuk. bl. 358.

Regering van Sultan Mohammed Djamaloe’d-din te Matan. — Panembahan Koesocma-ning-

rat van Simpang door zijn zoon Soeria-ning-rat opgevolgd. — Mislukte poging tot opbeuring

van Sukkadana. — Het roovershoofd Datoc Tjamerang vestigt zich te Sukkadana. — Roovers

van groot-Karimata onder Batin Galang. — Roovers van Kandawangan onder Oewan Ismaïl. —
Rooverijen van den Sultan van Matan en den Panembahan van Simpang. — Sultan Aboe Bekr

Kamaloe’d-din bestijgt den troon van Sambas. — Zijn broeder Pangeran Anom verbindt zich

met de Chinezen. — Verzoening der beide broeders. — Zeerooverijen van Paugeran Anom. —
De Sultan van Pontianak verdacht van met de zeeroovers te heulen. — Verval van den handel

van Pontianak. — Geldelijke verlegenheid van Sultan Abdoe’r-rabman. — Zijn dood en karak-

ter. — Sjerief Kasim wordt Sultan van Pontianak. — Herstel van het oude vorstengeslacht

van Mampawa. — Staat van Pontianak onder Sultan Kasim. — Zijne inkomsten. — Zijn

karakter. — Mislukte aanslag van Pangeran Auom op Mampawa. — Zijn verbond met de 11a-

uons. — Rallies knoopt betrekkingen aan met den Sultan van Pontianak ter gelegenheid der

expeditie naar Java. — Nieuwe rooverijen van Pangeran Anom. — Sambas door de Engelscheu

getuchtigd. — Dood van den Sultan van Sambas. — Pangeran Anom volgt hem op als Sultan

Mohammed Ali Tsaiioe’d-din — Karakter van den nieuwen Sultan. — Treurige toestand van

Sambas en Pontianak. — Zending van den heer Bloem naar Borneo’s Westkust. — De vorsten

roepen de beschermiug in van het herstelde Ncderiandsch gezag.



ALPHABETISCHE LIJST EN VERKLARING

DER VERKORTINGEN, WAARMEDE BOEKEN EN HANDSCHRIFTEN IN DE

NOTEN ZIJN AANGEHAALD.

—

»

50|»
—

Adams. A. Adams
,
Notes from a Journal of research into the natural his-

tory of the countries visited during the voyage of H. M. Ship Samarang.

Geplaatst achter Belchers Narrative
,
V. II, en aldaar p. 223—532.

Becker P. J. F. Becker
,
Het distrikt Poelopetak

,
Zuid- en Oostkust

van Borneo. Geplaatst in het Indisch Archief, 1849, I, bl. 421—473.

Dit stuk is gedeeltelijk in het Engelsch vertaald en
,
onder den titel » the mythology of

the Dyaks”
,
geplaatst in Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, V. IV

(1849! , p. 102—114.

Becker R. J. F. Becker, Reis van Poelopetak naar de binnenlanden van

Borneo langs de Kapoeas-rivier. Geplaatst in het Indisch Archief, 1849,

I, bl. 318—330.

Belciier. Captain Sir Edward Belcher, R. N., K. C. B., Narrative of

the Voyage of H. M. Ship Samarang, during the years 1843— 6. London,

1848. 2 Volk

Bleckmann. G. M. Bleckmann, Een bezoek van de steenkolenmijn van

Pangaron. Geplaatst in het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch

Indië, Jaarg. I (1850), bl. 319—340.

Bleeker I—VI. Dr. P. Bleeker, Bijdragen tot de kennis der Ichthyolo-

gische Fauna van Borneo. Geplaatst in het Natuurkundig Tijdschrift van

N. I., en wel: I. Jaarg. I, bl. 1—16, 161; II. Jaarg. I, bl. 259—275;

III. Jaarg. II, bl. 57—70; IV. Jaarg. II, bl. 193—208; V. Jaarg. II,

bl. 415—442; VI. Jaarg. III, bl. 407—442.

Bloem HS. W. Bloem, Memorie betrekking hebbende tot eenige huishou-

delijke zaken op de differente plaatsen, gelegen op de kust van Borneo.

Gedagteekend van 12 Nov. 1818. Onuitgegeven.

Bloemaert. Samuel Bloemaert, Discours ende ghelegentheyt van het ey-

landt Borneo ende ’tgene daer voorghevallen is int Jaer 1609. Geplaatst
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in Begin ende Voortgangk van de vereeniglide Nederlantsclie geoctroyeerde

O. I. Compagnie, Deel II, n». 15, bl. 98—107.

Blume. C. L. Blume, Toelicbtingen aangaande de nasporingen op Borneo

van Gr. Muller. Geplaatst in de Indische Bij, bl. 103— 176.

Brooke. The private letters of Sir James Brooke, K. C. B., rajab of

Sarawak
,
edited by John C. Templer, Esq. Bondon 1853. 3 Yoll.

Bürn'S. R. Burns, The Kayans in tbe North-West of Borneo, en A voca-

bulary of the Kayan language. Geplaatst in Journal of the Indian Ar-
chipelago and Eastern Asia, V. IY (1819), p. 138—152, 182—192.

van Capellen Bijdr. Th. van Capellen, Berigt aangaande den togt van

Z. M. Schoener Egmond naar Berouw op de Oostkust van Borneo in

het najaar van 1814. Geplaatst in Bijdragen tot de kennis der Neder-

landsche en vreemde koloniën, Jaarg. 1817, hl. 71—101.

van Capellen Mon. Th. van Capellen, Notice kistorique du royaume de

Banjer-massin. Geplaatst in Moniteur des Indes, Jaarg. 1816—7, p.

161—169.

Cornets de Groot. Jhr. J. P. Cornets de Groot
,
Notices historiques sur les

pirateries
,
commises dans 1’Archipel Indien-Oriental, et sur les mesure3

prises pour les rëprimer par le Gouvernement Neerlandais
,
dans les trente

dernières années. Geplaatst in Moniteur des Indes, Jaarg. 1816—7 en

1847—8, en wel in den Jaarg. 1816—7: Introduction
,

p. 158—163;

le Partie, p. 191—201, 230—211; 2e Partie, p. 267—276, 319—330;

en in den Jaarg. 1817—8: 3e Partie, p. 11—21, le Partie, p. 33—45.

Er bestaan ook afzonderlijke afdrukken van het geheel dezer memorie, doch in dit werk
is zij steeds naar de uitgave in den Moniteur aangehaald.

Crawfurd. J. Crawfurd, History of the Indian Arckipelago
,
Edinburg,

1820. 3 Yoll.

Van dit werk bestaat eene Hollandsche Vertaling onder den titel » de Indische Archi-

pel,” Haarlem, 1823—6. 3 Deelen.

Dalton. J. Dalton, Papers on Borneo. Geplaatst in J. H. Moor, Notices

of the Indian Arckipelago (Singapore, 1837), p. 15—71.

Deze stukken werden oorspronkelijk uitgegeven in de Singapore Chronicle, 1829—1831.

Earl. G. W. Earl, Eastern seas or voyages and adventures in the Indian

Arckipelago, in 1832— 1. Bondon, 1837.

Bepaaldelijk over Borneo handelen p. 199—342.

Francis. E. A. Francis, Westkust van Borneo in 1832. Geplaatst in

Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. IV, D. II, bl. 1—31.

Geisweit van der Netten. Gen. Maj. C. A. Geisweit van der Netten,

Iets over de wapenen in de Nederlandsche O. I. bezittingen en derzelver

vervaardiging op Borneo. Aangehaald naar een afdruk uit den Militairen

Spectator, D. XIV, Augustus 1815.

Eene Fransche vertaling van dit stuk is geplaatst in Moniteur des Indes, 1846—7,

p. 60—69.

VAN DE Graaff G. G. M. van de Graaft, Over de goudgraverijen in de

afdeeling Sambas. Geplaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. IX,

D. II, bl. 385—398.
"Wie de schrijver is van dit stuk, hlijkt uit een brief in het genoemde Tijdschrift,

Jaarg. IX, D. IV, bl. 574.
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van de Graaff R. Verslag eener reis naar Montrado in 1844. Geplaatst

in Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. IX, D. III, bl. 63—75.

De aanhaling van dit anonyme stuk onder den naam van den heer van de Graaff had

oorspronkelijk haren grond in de meening , dat het van denzelfden auteur als het vorige

afkomstig was. Van deze meening hen ik tcruggekomen (zie Deel I, bl. 335 , noot),

doch den vorm der aanhaling heb ik gemakshalve behouden.

van Grave HS. I. M. van Grave, Algemeen verslag van de residentie

Sambas over 1823. Onuitgegeven.

van Grave HS. II. M. van Grave, Lettre a son Excellence le baron van

der Capellen, 20 Dec. 1824. Onuitgegeven.

Dit stuk handelt over de vestigingen der Chinezen op Borneo’s Westkust.

Gregory B. F. A. A. Gregory, Aanteekeningen van hetgeen de Engel-

schen, Franschen en Spanjaarden onlangs verrigt hebben en nog verrigten

ten aanzien van Soolok en het gedeelte van Borneo, dat onder Borneo

Proper en Soolok behoort. Geplaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië,

Jaarg. VII, D. IV, bl. 57—91.

Gregory R. F. A. A. Gregory, Aanteekeningen en beschouwingen betrek-

kelijk de zeeroovers en hunne rooverijen in den Indischen Archipel, als-

mede aangaande Magindanao en den Soolo-Archipel. Geplaatst in Tijd-

schrift voor Ned.-Indië, Jaarg. VII, D. II, bl. 300—337.

Gregory S. F. A. A. Gregory, Mededeeling betrekkelijk eenige resultaten,

welke genomen proeven met steenkolen van de Zuid-Oostkust van Borneo

en van Maros nabij Makassar hebben opgeleverd. Geplaatst in Tijd-

schrift voor Ned.-Indië, Jaarg. VII, D. III, bl. 147— 170.

Deze drie stukken van den heer Gregory zijn ook opgenomen in Tindal en Swart

,

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde.

Gronovius. D. J. van den Dungen Gronovius, Bijdrage tot de kennis der

binnenlandsche rijken van het westelijk gedeelte van Borneo. Geplaatst

in Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. 1849, D. I, bl. 338—356.

Gronovius HS. D. J. van den Dungen Gronovius, Algemeen Verslag van

Landak, Sept. 1822.

Ofschoon het stuk in het Tijdschrift voor Ned. Indië, hierboven aangehaald, gedeeltelijk

uit dit verslag over Landak geput is, heb ik echter van de vergelijking van het HS. veel

dienst gehad tot aanvulling en verbetering der wat te haastige compilatie in het gedrukte stuk.

Halewijn B. M. H. Halewijn, Borneo, eenige reizen in de binnenlanden

van dat eiland in het jaar 1824. Geplaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië,

Jaarg. I, D. I, bl. 401—413, D. II, bl. 1—25, 81—102, 183—200.
Ofschoon dit stuk anonym is uitgegeven, kan omtrent den schrijver geen twijfel bestaan.

Halewijn D. M. H. Halewijn
,

Iets over de Daijakkers (Beajous) van

Banjermassing op Borneo. Geplaatst in Verhandelingen van het Batav.

Genootsch., D. XIII, bl. 279—292.

Hartmann HS. I. C. L. Hartmann, Algemeen verslag van de residentie

Pontianak over 1823. Onuitgegeven.

Hartmann HS. II. C. L. Hartmann, Verslag omtrent de binnenlanden

langs de Kapoeas over 1823. Onuitgegeven.

Hartmann HS. III. C. L. Hartmann, Verslag omtrent de binnenlanden

langs de Kapoeas over 1824. Onuitgegeven.

Hendriks. Iets over de wapenfabricatie op Borneo, volgens een rapport
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van den kapitein der infanterie A. Hendriks. Geplaatst in Verhandelin-

gen van het Bat. Genootsch.
,
D. XVIII, bl. 1—30.

VAN Hoëvell L. Dr. W. R. baron van Hoëvell
,
Laboean, Serawak, de

Noord-oostkust van Borneo en de Sultan van Soeloe. Geplaatst in Tijd-

schrift voor Ned.-Indië, Jaarg. 1849, D. I, bl. 66—83, 97—111, 237—242.

Dit stuk is in het eerste deel aangehaald, niet onder den naamvanden heer van Hoëvell,
maar telkens met verwijzing naar de plaats in het Tijdschrift waar het voorkomt. Daar
echter het opstel, ofschoon anonym , ongetwijfeld van de hand des redakteurs is, heb ik

gemeend het in het tweede deel, waar ik er mij dikwijls op beroep, onder zijnen naam
te mogen aanbalen.

van Hoëvell R. Dr. W. R. baron van Hoëvell, Onze roeping op Borneo.

Geplaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië
,
Jaarg. 1852, D. II, bl. 187—201.

Ook dit anonyme stuk is van de hand des redakteurs van het Tijdschrift.

Horxek. Dr. L. Horner, Verslag van een geologisch onderzoek van het

zuid-oostelijk gedeelte van Borneo. Geplaatst in Verhandelingen van het

Bat. Genootsch., D. XVII, bl. 87—119.

Hcnt B. J. Hunt, Sketch of Borneo or Pulo Kalamantan. Geplaatst in

den Appendix op Keppell, Expedition to Borneo of H. M. Ship Dido,

p. XVII—LXIV.
Dit stuk werd oorspronkelijk gedrukt te Benkoelen in de Malayan Miscellanies

, en is

ook opgenomen in Moor’s Notices of the Ind. Archip., App. p. 12—30.

Hunt S. A. J. Hunt, Some particulars relating to Sulo in the Archipelago

of Felicia. Geplaatst in Moor’s Notices of the Indian Archipelago, App.,

p. 31—60.
Ook dit stuk werd het eerst gedrukt in de Malayan Miscellanies.

Hupe. C. Ilupe, Korte verhandeling over de godsdienst, zeden, enz. der

Dajakkers. Geplaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. VIII, D.

m, bl. 127—172, 245—280.

St. John. H. St. John, The Indian Archipelago, its history and present

state. London , 1853. 2 Voll.

van Kampen. N. G. van Kampen, Geschiedenis der Nederlanders buiten

Europa. Haarlem, 1831—3. 3 Deelen
,
4 Stukken.

Keppell D. Captain the Hon. Henry Keppell, R. N., Expedition to Bor-

neo of H. M. Ship Dido. London
,
1846. 2 Voll.

Keppell M. Capt. the Hon. Henry Keppell
,
R. N.

,
A visit to the In-

dian Archipelago bij H. M. Ship Maeander. London
,
1853. 2 Voll.

van Kervel. T. A. C. van Kervel, De hervorming van den maatschap-

pelijken toestand ter Westkust van Boi’neo. Geplaatst in Tijdschrift v.

Ned.-Indië, Jaarg. 1853, D. I, bl. 186—198.

A’ON Kessel. O. von Ivessel, Statistieke aanteekeningen omtrent het stroom-

gebied der Kapoeas. Geplaatst in Indisch Archief, Jaarg. I, D. II,

bl. 165—204.

Leyden. Dr. J. Leyden
,
Sketch of Borneo. Geplaatst in de Verhande-

lingen van het Batav. Genootsch., D. VII, op het einde.

Dit stuk is ook afgedrukt in Moor’s Notices of the Ind. Archip., App., p. 93—109.

Loav. II. Loav ,
Sarawak, its inhabitants and productions. London, 1848.

Logan. J'. R. Logan, Notices of European intercourse with Borneo Pro-

per, in Journal of the Ind. Archip. and Eastern Asia, Vol. III (1848),



DER VERKORTINGEN, ENZ. XV

p. 495—512, Tracés of the origin of the Malay kingdom of Borneo-

Proper, ald. p. 513—527, Antiquity of the Chinese trade with India

and the Ind. Archip.
,

ald. p. 603—610, en Notices of Chinese inter-

course with Borneo-Proper ,
ald. p. 611—615.

vak Lijxdex N. T. Mr. D. W. C. baron van Lijnden
,
Aanteekeningen

over de landen van het stroomgebied- der Ivapoeas. Geplaatst in het Na-

tuurkundig Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. II (1851), bl. 537—636.

De bijgevoegde aanteekeningen zijn van den luitenant ter zee ie klasse J. Groll.

VAX Lijxdex. T. N. I. Mr. D. W. C. baron van Lijnden, De verhou-

ding in welke het gouvernement staat tot de Chinezen en Dajaks op de

Westkust van Borneo en voornamelijk op Sambas. Geplaatst in Tijdschrift

voor Ned.-Indië, Jaarg. 1853, D. I, bl. 171—186.

Maleijers exz. Bijdi’age tot de kennis der Maleijers ter Westkust van

Borneo. Geplaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. 1853, D. II,

bl. 226—238.
De naam des schrijvers van dit alleen met G. geteekende stuk is mij onbekend.

Marrtat. F. S. Marryat
,
Borneo and the Indian Archipelago

,
with dra-

wings of costume and scenery. London 1848.

Mielies. H. C. Millies, Dajaksche droom en offerande, uittreksel uit G.

Mullers reisjournaal. Geplaatst in de Gids voor 1846, mengelwerk, bl.

214—221.

E. Muller. E. Muller, Levensberigt van George Muller. Geplaatst in de

Indische Bij, bl. 177—194.

G. Muller. G. Muller, Proeve eener geschiedenis van een gedeelte der

Westkust van Borneo. Geplaatst in de Indische Bij, bl. 179—319,

321—375.

Sal. Muller. S. Muller
,
Reis in het zuidelijk gedeelte van Borneo. Ge-

plaatst in de Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiedenis der Neder-

landsche overzeesche bezittingen, afdeeling Land- en Volkenkunde (Leyden

1839—1844 fo.), bl. 321—446.

Muxdy. Capt. R. Mundy, R. N.
,
Narrative of events in Borneo and Ce-

lebes, down to the occupation of Labuan, from the Journals of J. Brooke,

together with a narrative of the operations of H. M. Ship Iris. London,

1848, 2 Voll.

Muxtln'ghe. II. W. Muntinghe, De bevestiging van het Nederlandsch gezag op

Borneo en de vermeerdering der inkomsten van dat eiland voor de schatkist.

Geplaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. 1850, D. TI, bl. 160—200.

Een uittreksel uit dit verslag, getiteld «Gesteldheid van Land en Volk op het eiland

Borneo,” komt ook voor in de Recensent ook der recensenten, D. XXV (Jaarg. 1831),
mengelw. , bl. 12—31.

Mijer. P. Mijer, Ivronijk van Nederlandsch-Indië van 1816—1826. Ge-

plaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië, en wel als volgt: het jaar 1816

in Jaarg. III, D. II, bl. 265—306; het jaar 1817 en 1818, ald. bl.

345—395; het jaar 1819, ald. bl. 477—541 ; het jaar 1820, ald. bl.

589—636; het jaar 1821, Jaarg. IV, D. I, bl. 1—69; het jaar 1822

en 1823, ald. bl. 129—228; het jaar 1824 en 1825, Jaarg. VII, D. II,

*



XVI ALPIÏARETISCHE LIJST EN VERKLARING

bl. 429—5C6, Dl. IV, bl. 43—109; het jaar 182G Jan. en Febr.
j

ald.

bl. 171—210.
Bij de aanhaling is, om verwarring in de cijfers der bladzijden te voorkomen, steeds

het jaartal gevoegd. Deze hoogstbelangrijke stukken zijn anonym uitgegeven ; doch de
schrijver is bij allen , die zich met de Indische geschiedenis bezig houden

,
genoegzaam

bekend.

Nahuys HS. I. Majoor (thans Generaal-Majoor) baron Nahuys van Burgst,

Rapport over Pontianak van 20 Jan. 1819. Onuitgegeven.

Nahüys HS. II. Majoor Nahuys
,
Kort dagverhaal van een reisje van

Pontianak naar de goudmijnen van Mandoer (Jan. 1819.) Onuitgegeven.

Nahuys HS. Hl. Majoor Nahuys, Rappoi’t over Mampawa van 7 Maart

1819. Onuitgegeven.

Nahuys HS. IV. Majoor Nahuys, Rapport over Montrado van 8 Febr.

1819. Onuitgegeven.

Nahuys HS. V. Majoor Nahuys, Rapport over Sambas van 17 Febr.

1819. Onuitgegeven.

Behalve de opgenoemde stukken heeft mij de heer Nahuys nog eenige andere tot

zijne zending op Borneo betrekkelijk toevertrouwd ,
die hier niet afzonderlijk behoeven

genoemd te worden.

Netscher. E. Netscher, Kronijk van Sambas en van Soekadana in het

oorspronkelijk Maleisch, voorzien van de vertaling en aanteekeningen.

Geplaatst in Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Batav. Genootsch.
,
Jaarg. I, D. I, bl. 1—41.

Off. stukk. HS. Verzameling van officiële, meest onuitgegeven stukken,

allen betrekking hebbende tot Borneo’s Westkust en loopende over de ja-

ren 1822—1836.

Radermacher. Mr. J. C. M. Radermacher ,
Beschrijving van het eiland

Borneo, voor zooverre hetzelve tot nu toe bekend is. Geplaatst in Ver-

handelingen van het Batav. Genootsch., D. II, bl. 107— 148.

Raffles. Memoir of the life and public services of Sir Thomas Stamford

Raffles, by his widow. London, 1830, 4°.

De tweede uitgave van dit werk , in twee deelen in 8°
, London , 1835 , is merkelijk

bekort , en daardoor voor den beoefenaar der geschiedenis van den Archipel van minder

waarde.

Ritter. W. L. Ritter, Indische herinneringen, aanteekeningen en taferee-

len uit vroegeren en lateren tijd. Amsterdam
,
1843.

Van de drie stukken tot Borneo’s Westkust betrekking hebbende, getiteld » de Kanon-
neerboot ,” » de Diamant” en « de Oorsprong van Pontianak ,” en voorkomende bl.

103—208 , werden de beide laatste vroeger geplaatst in het Tijdschrift voor Ned.-Indië

,

Jaarg. III, D. I, bl. 595 , en Jaarg. II, D. I , bl. 402. Ook het eerste stuk is,

meen ik
, vroeger in een of ander Tijdschrift geplaatst.

Ritter A. W. L. Ritter, het Amok. Dit tafereel van Dajaksche zeden is

geplaatst in het Tijdschrift voor Ned.-Indië
,

Jaarg. VII
,
D. III

,
bl.

419—460.
In het eerste deel is dit stuk met verwijzing naar de plaats van het Tijdschrift aange-

haald; de menigvuldige aanhaling in het tweede deel maakte echter eene verkorte aandui-

ding wenschelijk.

Rochussex. J. J. Rochussen, oud-Gouv.-Gen. van Ned.-Indië, Toelichting

en verdediging van eenige daden van mijn bestuur in Indië. ’s Graven-

hage, 1853.

Bepaaldelijk over Borneo en de Soeloe-eilanden handelen bl. 29— 64.
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Rociiussen B. Borneo en de heer Rochussen, ingezonden stuk in Tijd-

schrift voor Ned.-Indië, Jaarg. 1854, D. I., hl. 26— 34. Schrijver

onbekend.

Roorda van Eyslnga. Berigt van eenen reiziger over Borneo-Propre. Ge-

plaatst in Verschillende reizen en lotgevallen van P. P. Roorda van Ey-

singa, D. IV, bl. 1—32.

Dit stuk heeft betrekking tot de zending van den bekenden Pangeran Seijid Hasan naar

Broenei in Mei
, 1820 , en schijnt mij toe tot bl. 23 eene vertaling te wezen van zijn in

het Maleiseb gesteld rapport.

de Roy. Hachelijke reystogt van Jacob Jansz. de Roy na Borneo en At-

chin, in syn vlugt van Batavia, derwaards ondernomen in het jaar 1691

en vervolgens. Leiden bij P. van der Aa, 1706.

Er bestaat nog eene andere uitgave van deze reis in de Aanmerkenswaardighe voyagiën

,

uitgegeven bij denzelfden in f°. Een uittreksel komt voor in de » Nederlandscbe reizen

tot bevordering van den koophandel,” D. XII, bl. 44—88.

Schwaner B. Dr. C. A. L. M. Schwaner, Borneo, beschrijving van het

stroomgebied van den Barito en reizen langs eenige voorname rivieren van

het zuid-oostelijk gedeelte van dat eiland in de jaren 1843—47. D. I.

Amsterdam
,
1853.

Schwaner I. A. Dr. C. A. L. M. Schwaner, Resultaten van een onder-

zoek naar den Barito-stroom
,
ten opzigte zijner bevaarbaarheid voor groo-

tere vaartuigen. Geplaatst in het Indisch Archief, Jaarg. 1849, D. II,

bl. 394—410.

ScnwANER N. T. Dr. C. A. L. M. Schwaner, Reis naar en aanteekenin-

gen betreffende de steenkolen van Batoe-Belian. Geplaatst in Natuurkun-

dig Tijdschrift v. Ned.-Indië., Jaarg. III, bl. 673— 688.

Schwaner T. B. G. Dr. C. A. L. M. Schwaner, Aanteekeningen betref-

fende Tanah-Boemboe. Geplaatst in Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-

en Volkenkunde, uitgegeven door het Batav. Genootsch. Jaarg., I, D. I,

bl. 335—371.

Schwaner T. N. I. De dood van George Muller (naar mededeelingen van

Dr. Schwaner). Geplaatst in Tijdschrift voor Ned.-Indië., Jaarg. 1849,

D. I, bl. 139—148.

de Stuers HS. Luit.-Kolonel (thans Generaal-Majoor) H. J. J. L. ridder

de Stuers, Verslag der expeditie tegen de Chinezen van Mandor en Mon-
trado, van 12 Julij 1823, met Bijlagen. Onuitgegeven.

Temminck. C. J. Temminck, Groupe ge'ographique de Bornëo. Dit stuk

komt voor in zijn Coup d’oeil géndral sur les possessions Neërlandaises

dans 1’Inde Archipélagique (3 Voll.
,
Leyden 1846—9), T. II, p. 128—471.

Thomson. F. B. Thomson and W. Youngblood, aanteekeningen betreffende

Borneo in «The Missionary Herald for the year 1853,” p. 120—128,

145—154, 396—401.
Een deel dezer aanteekeningen komt ook, en wel in breedere redactie, voor in de Sin-

gapore Ereepress, 1842, n°. 47 en vervolgens, onder den titel » Journal of a tour among
the Dyaks of Landak and Tyan.”

Tobias. Mr. J. H. Tobias
,
De Westkust van Borneo. Dit stuk maakt een

deel uit van een opstel, onder den kwalijk gekozen algemeenen titel

«Macassar”, geplaatst in «de Nederlandscbe Hennes;” het komt voor ald.
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Jaarg. III (1828), n<>. 12, bl. 1—99, en is een uitvoerig uittreksel uit

het algemeen rapport van den heer Tobias over Borneo’s Westkust van

30 Oct. 1825.

In de Inleiding is dit stuk, tot onderscheiding van het volgende, doorgaans «Tobias
W. elders alleen » Tobias ” geteekend.

Tobias B. Mr. J. H. Tobias, Beschrijving van Banjer Massing. Geplaatst

in de // Nederlandsche Hermes,” Jaarg. III, no. 13, bl. 1—38. Ook dit

6tuk is onder den algemeenen titel // Macassar ” begrepen.

Tobias Bijl. HS. Voornaamste bijlagen van het rapport van den heer To-

bias omtrent Borneo’s Westkust van 30 Oct. 1825, in Handschrift.

Van het algemeen rapport ken ik alleen het bovengemelde in druk verschenen uittreksel

en het hier genoemde afschrift van eenige der voornaamste bijlagen. Het volgende stuk is

het verslag van de eerste reis van den heer Tobias naar Borneo’s Westkust, in 1821 tot

onderzoek van den staat van zaken aldaar ondernomen.

Tobias HS. Mr. J. II. Tobias, Rapport omtrent Borneo’s Westkust van 8

Mei 1822. Onuitgegeven.

Valentijx. F. Valentijn, Beschrijvinge van het eiland Borneo en onzen

handel aldaar. Geplaatst in zijn Oud en Nieuw Oost-Indië, Deel III,

Stuk II (1726), lett. b, bl. 236—252.

van de Velde. C. W. M. van de Velde, Gezigten uit Neêrlands Indië,

naar de natuur geteekend en beschreven. Amsterdam (1845), fo.

Bepaaldelijk over Borneo handelen bl. 58—67.

Verwikk. De verwikkelingen van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement

met de Chinesche bevolking op westelijk Borneo toegelicht. Geplaatst in

Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. 1853, D. II, bl. 273—410.

Dit uitgehreide stuk is ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld.

Weddik B. A. L. Weddik, oud-Gouverneur van Borneo, Opmerkingen en

aanteekeningen op eene reis op de rivier van Banjer-massin. Geplaatst in

Tijdschrift voor Ned.-Indië, Jaarg. 1851, D. II, bl. 17—27.

Weddik K. A. L. Weddik, Beknopt overzigt van het rijk van Koetei op

Borneo. Geplaatst in het Indisch Archief, Jaarg. I, D. I, bl. 78—105,

123—160.
Dit stuk is van bl. 85 af geheel getrokken uit de dagelijksche aanteekeningen van den

civielen gezaghebber voor de Oostkust H. von Dewall, op eene reis van Banjer-massin

naar Koetei en Passir, van 1 Nov. 1846 tot 2 Sept. 1847.
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ALGEMEENE SCHETS VAN HET EILAND BORNEO ').

Noodzakelijkheid ccner algemeene schets van Borneo. — Uitgestrektheid des

eilands. — Klimaat. — Groudgestcldheid. — Bergen. — Alluviale vlakten. —
Rivieren. — Bosschcn. — Bloemen. — Meiren. — Visschcn. — Zoogdieren. —
Vogelen. — Kruipende dieren. — Een nacht op Bornco. — Dierlijke voort-

brengselen voor den handel geschikt. — Kultuurgewassen. — Borneo’s kust van

verre en van nabij gezien. — Palmen. — Timmer- en reukhout. — Harsen en

gommen. — Oliën. — Vezelstoffen. — Bamboe en rotan. — Andere gewassen.

—

Delfstoffen. — Ontdekking van koper. — Cijfer der bevolking. — Dajaks. —
Maleijers. — Chinezen. — Europeanen. — Ontdekking van Borneo. — Namen

van Borneo. — De Portugezen op Borneo. — De Spanjaarden op Borneo. — De

^Nederlanders op de AVestkust en op Banjer-massin. — Borneo in 1809 door de

Nederlanders verlaten. — De Engelschen op Borneo. — Vestiging te Balamba-

ngan. — Alexander Hare te Banjer-massin. — Herstel van het Nederlandsch gezag

op Borneo. — Organisatie van Banjer-massin. — George Muller en John Dalton

op de Oostkust. — James Brooke te Serawak. — De Engelschen op Laboean. —
Regeling van de zaken der Oostkust. — Jongste gebeurtenissen in den Soeloe-

Arcbipel. — AVetenschappelijke reizen. — Ontginning van steenkolen-mijnen.

—

Zendelingen en scholen in Banjer-massin. — De heer AVeddik, gouverneur van

Borneo. — Tegenwoordige staat der Nederlandsche bezittingen op dat eiland. —
Territoriale indeeling.

Het is voor een schrijver, die belangstellende lezers hoopt te

vinden, Avelligt even gevaarlijk, hen te verplaatsen op een hun

geheel nieuw en onbekend terrein ,
als hunne aandacht bij het afge-

zaagde, de decies repetita, te bepalen. Belangstelling kan slechts

bij eene zekere mate van bekendheid gewekt worden, bij die mate

welke het verlangen levendig maakt, om door nadere meer opmerk-

zame beschouwing het nog ontbrekende in de kennis aan te vullen;

’) Vergelijk in het algemeen de fraaije beschrijving van Borneo bij

St. John, II, Chapt. XIII.

1



II INLEIDING.

en die schrijver ziet zich ongetwijfeld in de gunstigste omstandig-

heden geplaatst, wiens onderwerp noch oud noch nieuw is; die van

het reeds bekende iets nieuws verhaalt, en bij wien het nieuwe,

dat hij mededeelt, in het oude wortelt; die deels slechts door de

herinnering de trekken vernieuwt van een beeld, reeds in den geest

zijner lezers gevormd, deels aan die. trekken nieuwe toevoegt, waar-

door het gedurig bepaalder, duidelijker, sprekender wordt. Te groote

onbekendheid is de klip, waarop de meeste werken over Aziati-

sche geschiedenis schipbreuk lijden; men heeft geen begrip van

de kaart des lands, men voelt het geheugen overstelpt en afgemat

door de menigte van geheel vreemde namen, men kan geen be-

lang stellen in de verrigtingen van personen, van welke men nog

niet wist, dat zij ooit eene rol op het tooneel der geschiedenis

hadden vervuld.

Het is bedroevend dat deze opmerkingen op Nederlandsche tezers

ook daar nog toepasselijk zijn, waar het onze eigene bezittingen in

den Indischen Archipel geldt. Hoevelen zijn die schoone gewesten

nog vreemd en onbekend; hoe weinigen weten er genoeg van, om

verlangend naar elke gelegenheid uit te zien, om er meer van te

weten! Hoe gering is nog steeds het aantal lezers van werken,

die de belangen dier rijke eilanden-wereld bespreken! Java moge

allengs eenige meerdere belangstelling wekken, — maar wat be-

kommert zich, zelfs het meerendeel der beschaafde lezers, om Su-

matra, om Celebes, om Borneo?

Ik heb mij door de overweging van dit bezwTaar niet laten terug-

houden van de poging, om mijne landgenooten met een gewigtig

deel van het laatstgenoemde dezer eilanden bekend te maken , en zoo

mogelijk hunne belangstelling daarvoor te winnen. Ik stel mij voor

hun in deze bladen de geschiedenis te schetsen van Borneo’s Weste-

lijke Afdeeling, doorweven met zoodanige topographische en statistische

opmerkingen en tafereelen, als hun een zooveel mogelijk getrouw

en volledig beeld van dat gewest in het geheugen kunnen prenten.

De aanleiding daartoe is gelegen deels in nog versche gebeurtenis-

sen , die veler aandacht op dit bijzonder deel onzer Oost-Indische
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bezittingen gevestigd hebben, en vermoedelijk nog een lange wijl

gevestigd zullen houden; deels in de gelegenheid mij door het toe-

vloeijen veler hulpmiddelen verschaft, om de aangelegenheden dezer

afdeeling, beter dan tot dusverre geschied is, in het licht te stel-

len. Doch ik durf mij — en de voorgaande opmerkingen zullen

er de reden van geven — aan deze taak niet wagen ,
zonder

vooraf beproefd te hebben, bij wijze van inleiding, eene algemeene

schets te ontwerpen van het uitgestrekte eiland, waarvan ik een

deel naauwkeurig wensch te beschouwen, ten einde, wanneer de

goedwillige lezer zich vooraf die groote trekken in het geheugen

gegrift heeft , naderhand bij de uitwerking van het beeld in bij-

zonderheden te meer belangstelling te ondervinden. En wanneer

dit algemeene tafereel zich niet slechts tot de Westelijke Afdeeling

bepaalt, maar het geheele eiland Borneo omvat, men verklare het

uit (fl noodzakelijkheid, dat de lezer de ligging en gesteldheid van

het eiland in eenige groote trekken goed voor den geest hebbe, om

de geschiedenis van een bijzonder deel, vooral waar zij met die

van andere deelen in aanraking komt, wel te kunnen verstaan.

Wanneer men Nieuw-Holland als het vasteland van het vijfde

werelddeel aanmerkt, is Borneo het grootste eiland van den be-

kenden aardbodem. De kennis van dit uitgestrekte land is niet

ver genoeg gevorderd, om zijn vlakken inhoud met naauwkeurig-

heid te kunnen opgeven. De meest betrouwbare berekening *)

schat dien op 12,962 vierkante geographische mijlen, zoodat Bor-

neo den omvang van geheel Frankrijk, dat met Corsica op slechts

9748 vierkante mijlen geschat wordt, aanmerkelijk zou overtreffen,

en met dien van ons vaderland één-en-twintig-maal vermenigvul-

digd zou gelijk staan. Tusschen 7° N. en 4° 20' Z. B. en tus-

schen 106° 40' en 116° 46' 0. L. van Greenwich gelegen, heeft

*) Van Melvill van Carnbée op de Algemeene statistieke kaart van de
Ned. overzeesche bezittingen, in het Tijdschrift voor Neerl. Indici, Jaarg.

1849, Deel II, tegenover bl. 296.

1
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het eene lengte van ongeveer 250 uren , en cene afwisselende

breedte, die tot omtrent 200 uren stijgt. Minder dan eenig ander

eiland van den Indischen Archipel in de lengte uitgerekt of door

diepe inhammen der zee afgebroken , heeft het in verhouding tot

zijnen omvang eene veel mindere uitgestrektheid kust, dan Java,

Sumatra en Celebes, en ofschoon dit nadeel grootendeels door zijne

schoone rivieren wordt opgewogen, is het daardoor minder gunstig

voor de zeevaart en den afvoer zijner produkten gesteld, en bevat

het uitgestrekte binnenlanden, die nog grootendeels onbekend en

slechts voor den koensten ondernemingsgeest toegankelijk zijn.

Ofschoon de evennachtslijn dit eiland in eene noordelijke en zui-

delijke helft, van welke de eerste de grootste is, verdeelt, is er

het klimaat over het geheel niet drukkend en aan de Noordkust

zelfs gematigd te noemen, en voor hen die niet genoodzaakt zijn

zich veel bloot te stellen, is het over het algemeen gezond. Ik ^>reek

niet van enkele streken, die zich, gelijk het Landaksche, ten aan-

zien van den invloed op de gezondheid min gunstig onderscheiden, —
maar zelfs op den breeden gordel van alluvialeu en daardoor lagen

en moerassigen grond, die met uitzondering van een gedeelte der

Noord- en Oostkust het gansche eiland omgeeft, en zich op som-

mige plaatsen meer dan 50 uren landwaarts in uitstrekt, is de lucht

niet zoo ongezond als men oppervlakkig vermoeden zou, en ofschoon

de plaats der Nederlandsche établissementen op Borneo uit het oog-

punt der gezondheid veelal ongunstig is gekozen, is de verhouding

der ziekten en sterfgevallen tot het aantal der ambtenaren en krijgs-

lieden niet ongunstiger dan op Java. De dampkring is altijd vochtig,

wat op den plantengroei den gunstigsten invloed heeft, en de tem-

peratuur betrekkelijk koel. Te Pontianak, dat bijna vlak onder de

linie ligt, is de gemiddelde temperatuur 82°, terwijl de thermome-

ter bij den opgang der zon doorgaans 76° tot 79° en zelfs op den

heetsten middag schier nimmer meer dan 92°teekent. De hitte is zel-

den ondragelijk en de nachten zijn doorgaans koud. De regen-moeson

wordt gerekend van September tot Maart, maar zelfs gedurende het

drooge jaargetijde gaat er zelden een dag voorbij zonder regenvlaag,
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zoodat de afwisseling der saizoenen veel minder regelmatig is, dan

op de meeste andere Indische eilanden. In den regentijd is de West-

kust vaak aan hevige stormen en onweders blootgesteld *).

De gesteldheid van den bodem is ten declc nog onvolledig bekend.

Het binnenland is, vooral in de noordelijke helft, grootendecls met

uitgestrekte bergketenen bedekt, die het in verschillende rigtingen

doorkruisen en van oudsher in het algemeen den naam van Kristal-

bergen dragen. De voornaamste strekt zich van het distrikt Serawak op

den Noord-westhoek in de rigting van ’tZuid-westen naar ’tNoord-oos-

ten tot aan de uiterste Noordpunt uit, en bereikt in Serawak eene

hoogte van omstreeks 1000 meters, terwijl hij al hooger en hooger

stijgende zich eindelijk in de Kini-baloe of Chinesche weduwe, ook

St. Pietersberg geheeten, tot meer dan 4000 meters verheft. Een

andere veel lagere bergketen begint aan den Zuid-westhoek in het

distrikt Kandawangan, en komt in zijne noord-oostwaartschc rigting

den eerstgemelden gedurig nader, tot zich beiden in het hart des

eilands in een hoog bergland vereenigen, dat een tak oostwaarts

naar het landschap Koetei
, een anderen zuidwaarts in de rigting

van Banjer-massin uitzendt. De beide hoofdgebergten vormen met

de zee die Borneo’s Westkust bespoelt, den driehoek die den naam

van Wester-afdeeling draagt. Ten Noorden van den eerstgenoemden

bergketen , welks verschillende deelen de namen van Krimbang

,

Batang-loepar , Madei, Anga-anga dragen, liggen de onderboorigheden

van het Maleische rijk van Broenei of Borneo-proper. Met uitzon-

dering der distrikten aan den Noord-oosthoek , aan den Sultan der

Soeloe-eilandcn onderworpen ,
vormt al het overige de groote afdee-

ling onder den naam der Zuid-oostclijke bekend.

Tusschen deze gebergten liggen uitgestrekte en overvloedig be-

sproeide vlakten, welker kwartsformatie met een rijke laag tuinaarde

*) St. John, II, p. 263, 264; Tobias W., bl. 13, en Bijl. lis.
,

bl.

1—12, waar de rapporten van de officieren van gezondheid Natel, Sem
en Brasse betreffende den gezondheids-toestand te Sambas, Mampawa en
Pontianak zijn medegedeeld; van Lijnden N. T., bl. 553, 554; Itoorda van
Eysinga, Aardrijksbeschrijving van Ned. Indiö, bladz. 69; G. Muller, bl.

222 ,
261.



overdekt is door het afzetsel van schoone en kronkelende stroomen,

die, verbazende watermassa’s met zich voerende en tot ver in het

binnenland bevaarbaar, in alle rigtingen naar de stranden afvloeijen

en een weg banen tot in het hart des eilands. De grootste aan

de Noordzijde zijn die van Broenei, Redjang, Seribas, Batang-loe-

par en Serawak. Aan de Oostkust scheidt het oostwaarts loopende

Sakoeroe-gebergte het gebied der rivieren Boelongan en Berouw van

dat der magtige Koetei-rivier, hetwelk ter andere zijde wordt bepaald

door de zuidwaarts loopende Meratoes-bergen
,
die de oostelijke grens

van Banjer-massin vormen. De trotsche rivier van Banjer-massin

of de Barito doorstroomt met de groote en kleine Dajak-rivier (ook

Kabajan en Kapoeas genoemd), de Mendawci , de Sampit, de Pem-

boewan , de Rota-waringin , het uitgestrekte bekken gelegen tusschen

de Meratoes-bergen en die van Kaminting, welke de zuid-oostelijke

grens der Wester-afdeeling vormen. Deze laatste afdeeling heeft tot

hoofdstroom de Kapoeas of rivier van Pontianak, nevens welke in

deze algemeene schets nog slechts die van Sambas ten Noorden, en

die van Simpang en Pawan ten Zuiden opzettelijke melding verdie-

nen *). Al deze rivieren worden vooral gevoed door de werking

der uitgestrekte wouden, die sebier de gansche oppervlakte van

Borneo bedekken, en ook als eene voorname oorzaak der betrek-

kelijk koele temperatuur zijn aan te merken. In de lage, allu-

viale deelen des eilands zijn deze bosschen doorsneden van tallooze

waterloopen en meiren
; en in de moerassige delta’s , die soms

honderden mijlen beslaan, ontwikkelen zij zich onder de tropi-

sche zon met verdubbelde kracht. Hier spreidt de natuur der keer-

kringlanden hare trotsche scheppingen in den mildslen overvloed

ten toon. Van den zeeoever af en zoo ver het oog in het binnen-

land kan doordringen, vertoont zich een golvende oppervlakte van

bladeren
,

gras en zich gedurig vernieuwend gebloemte. Rhizopho-

ren en casuarinen, afgew'isseld door de nuttige nipa fruticans,

*) "Wat den loop dor bergen en rivieren betreft ben ik voornamelijk de

kaart van Mclvill van Carnböe in bet dorde deel van den Moniteur des

Indes gevolgd.
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bedekken mijlen ver de oevers der zee en der stroomen. De eeu-

wige frischheid van het groen, de gloed der verwen — purper,

goud, karmijn, ivoor met rood afgezet — waarmede de tallooze

bloemen en bloesems getooid zijn, worden door geen land ter we-

reld geëvenaard 1
). Hier vindt men de schoonste der orchideën,

de phalaenopsis amabilis, welker bloemen hare bladeren uitsprei-

den als de vleugelen eens vlinders, en in digte, satijn-witte trossen

als een veder met onbeschrijfelijke bevalligheid langs den stam

der boomen afhangen , schitterend afstekend bij het donkere groen 2
).

Daar rust liet oog op boschjes van veelsoortige planten
,

tot ecne

digte massa zaamgepakt door slingerende melastomen, die ze met

hare stervormige bloemen bedekken 3
). Ginds speelt de wind met

de buigzame ranken van verschillende soorten van nepenthes, ge-

sierd met bevallige, buis- of trechtervormige bekers, die met, in

de plant zelve afgescheiden water ten halve gevuld zijn 4
). Elders

weder verlustigt zich het oog in de gloeijende verwen, die de

groote bloemtrossen der rhododendrons het gansche jaar door ten

toon spreiden, of in de prachtige bloesems der bauhinia’s en lioya

imperialis 5
). De alluviale gronden van Borneo zijn eene opzettelijke

studie der geologen ten volle waardig. Het lijdt geen twijfel of

sommige deelen der kust waren vroeger afzonderlijke eilanden ,

die alleen door middel der aanslibbingen met het groote eiland

verbonden zijn, en de reeksen en groepen van eilanden, die thans

nog op vele plaatsen de kusten dekken , zullen vroeger of later op

dezelfde wijze met Borneo vereenigd worden, tenzij eene omwen-

teling in de natuur aan den nog steeds voortgaanden aanwas van

*) St. Jotm, II, p. 265. Zie over de bloemen van Borneo in het alge-

meen Low, p. 63—70.
2
) Adams, p. 477, 478. Vgl. over de orchideën van Borneo Low, p. 63.

3

) Temminck, p. 418, Low, p. 67, Korthals, Bijdrage tot de kennis

der Indische melastomaceae, in de Verhandelingen over de Nat. Gesch. d.

Ned. overzeesche bezittingen, afd. Botanie, bl. 218—255.

*) Adams, p. 266, Low, p. 67—70, Korthals, Over het geslacht

nepenthes in de Verhandelingen, t. a. p., bl. 1—44.
5
) Low, p. 65, 67. Zie eenige bauhinia’s beschreven en afgebeeld bij

Korthals, t. a. p. ,
bl. 77— 92.
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«i

grond in deze streken paal en perk stelle 1
). Dat liet, bij deze

gesteldheid van het terrein
,
gedurende het regensaizoen onmogelijk

en altijd hoogst bezwaarlijk is, anders dan langs de rivieren in de

binnenlanden van Borneo door te dringen, is gemakkelijk te bevroe-

den en als eene der redenen aan te merken, waarom voor de ken-

nis der inwendige deelen van dit eiland tot dusverre zoo weinig

geleverd is.

Onder de meiren van Borneo wordt dat van Kini-baloe nabij den

Noord-oosthoek voor bet grootste gehouden. In het gebied van

Banjer-massin vindt men, nevens vele kleinere, de meiren Babei en

Paminggir, van welke bet laatste met die van Panggan en Telaga

te zamen hangt 2
). In de Westelijke Afdeeling zullen wij de met

elkander in verbinding staande meiren Loewar of Soembah en Se-

riang leeren kennen, van welke het eerste, in 1823 ontdekt, ter

eere van den Gouverneur-Generaal den naam van Meir van der

Capellen ontving. In de binnenlanden van Koetei op de Oostkust

ligt het meer Djempang. Al deze meiren
,

benevens een aantal

kleinere of minder bekende, bevatten, zoowel als de tallooze stroo-

men en de zee langs de kusten , een verbazenden overvloed van

uitmuntende visch. D r
. Bleeker, die zich sedert eenige jaren met

grooten ijver op de kennis der visschen van Borneo heeft toege-

legd, beeft thans reeds 176 soorten in de wateren van dit eiland

voorkomende beschreven 3
).

-Bij elke groep rotsen aan de kust,” zegt een reiziger, »ziet

men groote scharen van fraai gekleurde visschen spelen en onder

het wier en de koraalgewassen schieten ,
sommige met zwarte

en oranje strepen, andere hemelsblaauw en met doorschijnende

vinnen, eenige geel, en weder andere die in schitterende kleuren

de papegaaijen en lori’s der bosschcn evenaren” 4
). Onder de zoet-

water-visschen verdient de menigvuldig voorkomende osteoglossum

>) Tobias W.
,

bl. 12, G. Muller, bl. 222, 360, 285, Roorda van

Eysinga, Aardrijksbeschrijving, bl. 71.
a

) Sal. Muller, bl. 351 ,
363.

3
) Zie de volledige lijst Bleeker, VI, bl. 411— 415.

4
) Adams, p. 257.
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formosum wegens zijne schoone groene kleur en oranje-gele vinnen

eene bijzondere vermelding 1
). Onder de visschen die aan de

stranden leven is wel de zonderlingste periophthalmus borueënsis,

dien de Engelsche matrozen » jumping Johnny” (springend Jantje)

noemen, dewijl hij door zijne wonderlijke sprongen den kikvorsch

evenaart en door middel zijner borstvinnen in de verwarde wortels

der mangroven klimt, om er zijne prooi te bereiken 2
). Niet

minder merkwaardig is de orgel-viscb , eene soort van pogonias, die

een luid, eentoonig, zingend geluid maakt, dat nu eens rijst, dan

zinkt en wegsterft, en soms als uit den bodem der schepen schijnt

op te komen 3
). Ook verdient nog een visch vermelding, dien vaak

de Maleijers voor hun vermaak in watervaten houden; wanneer hij

toornig wordt verandert hij oogenblikkelijk van kleur, zoodat hij

eene reeks van schakeringen van de schitterendste tinten doorloopt,

en wanneer twee van deze visschen elkander ontmoeten vechten zij

,

pijlsnel op elkander toeschietende, met de grootste verbittering, vaak

tot dat een van heiden bezwijkt 4
).

Wij kennen nog slechts zeer onvolkomen de dieren, die de ber-

gen en bossclien van Borneo bewonen; doch zooveel is reeds zeker,

dat de Fauna van dit eiland veel nieuws en zeldzaams oplevert 5
).

In de eerste plaats komt hier in aanmerking een onnoemelijk aan-

tal en oneindige verscheidenheid van apen. Onder dezen komt on-

getwijfeld de eerste plaats toe aan den wereld-beroemden orang-hoe-

tan, die zich gaarne onthoudt in den vochtigen dampkring der allu-

viale vlakten
,

waar het digt gebladert het zonlicht onderschept.

*) Osteoglossmn formosum is beschreven en afgebeeld door S. Muller

en Schlegel in de Verhandelingen, afd. Zoölogie, Visschen, bl. 1— 8.
2
) Adams, p. 258.

3

) Adams, p. 259, 260.
4

) Adams, p. 259.

*) Zie over de zoogdieren in het algemeen Temminck
, p. 407—415,

Low, p. 74—81, Adams, p. 481—488, de verhandeling van Sal. Muller

Over de zoogdieren van den Indischen Archipel
,

geplaatst vóór de Afd.

Zoölogie der meergemelde Verhandelingen, bl. 1, en die van denzelfden

schrijver in den Moniteur des Indes, 1847—1848, p. 129—136, getiteld:

Tableau du caractère zoülogique des lies de 1’Archipel Indien
,
waar tevens

over de vogelen en kruipende dieren gehandeld wordt.
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Wij zullen de moeijelijke en betwiste vragen onbeantwoord laten,

of Borneo al dan niet meerdere soorten van orang-hoetans oplevert,

en of die van Borneo al dan niet van die van Sumatra verschil-

len 1
). Onder de overige apen vermelden wij den langarmigen wou-

wou 2
) , die tot de gibbons behoort

;
den broh of Lampongschen

aap (innuus nemestrinus) , die tam gemaakt en tot het plukken

der kokosnoten wordt afgerigt 3
) ;

vijf soorten van slank-apen of

semnopitbeci ,
waaronder de bekende neusaap, de bintangan der in-

boorlingen , een tweede soort met eene kol voor den kop , de ge-

kuifde, zijnde eene verscheidenheid van den bekenden loetong
,
de

roodachtige en de goud-zwarte ,
welke soorten alleen aan Borneo

eigen zijn 4
) ;

eindelijk den stenops tardigradus
,
die, alleen des

nachts uitgaande, door zijne groote oogen de bijgeloovige vrees der

inwoners wekt 5
). De bevolking van Borneo’s binnenlanden voert

tegen de leden van bet vierhandig geslacht een aanhoudenden krijg,

omdat zij bare rijstvelden benadeelen , en hun vleesch als voedsel

genuttigd wordt. Een der merkwaardigste dieren des eilands is verder

de potamophilus barbatus, die bet midden houdt tusschen den visch-

otter en de civetkat, en gekenmerkt wordt door een digt, wollig

hair, vermengd met langer dat in stevige punten uitloopt, door een

J
) Adams p. 485 zegt

,
dat de heer Brooke zich van het bestaan van

drie soorten van orang-hoetans op Borneo overtuigd heeft
,

t. w. van de

simia Wurmbii of ruias pappan
,

de simia morio of mias kassar
,
en de

mias rambi, die hij voor de simia Abelii of eene vierde soort houdt; en

dat hij bovendien het bestaan van den Sumatraanschen orang-hoetan op

Borneo geenszins onmogelijk acht. Schlegel en Muller beweren in hunne
Bijdrage over den orang-hoetan, Verhandelingen, afd. Zoölogie, bh 8,
dat men, naar den tegenwoordigen staat onzer kennis, niet meer dan ééne

soort van orang-hoetan mag aannemen
,

en de waargenomen verscheiden-

heden waarschijnlijk slechts individueel zijn. De boven gegeven optelling

van Maleische namen, althans voor drie soorten, schijnt tegen dit gevoelen

te pleiten.
2

) Hylobates concolor, bij de inboorlingen van Borneo kalampiouw. Zie

van Lijnden N. T.
,

bl. 504.
3
) Sal. Muller, Over de zoogdieren van den Ind. Archip.

,
bl. 17, 18.

4
) Semnopithecus nasicus

,
frontatus, cristatus, rubicundus en chryso-

raelas. Afbeeldingen der tweede en beide laatste soorten zijn gevoegd bij

het Monographisch overzigt der semuopitheci van Muller en Schlegel
,

in

de Verhandelingen, Zoölogie, bl. 57—83.
5

) Sal. Muller, Over de zoogdieren van den Ind. Archipel, bl. 18.
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breeden snuit en door borstels van buitengewone lengte op bovenlip

en wangen en boven het oog x
). Eene fraaije civetkat, die men vi-

verra Boiei heeft genoemd, is, zooveel men weet, alleen aan Borneo

eigen 2
) ;

doch den kleinen Maleischen beer , die zich gaarne met

kokosnoten, honig en suikerriet voedt, heeft het met Sumatra en

Malakka gemeen 3
). In de bergachtige streken des eilands vindt

men eene soort van tijger, van middelmatige grootte en met lange

strepen (felis macrocelis), welks huid zich de inboorlingen als oor-

logskleed omhangen; de panther en koningstijger zijn tot dusverre

op Borneo niet gevonden
,

doch Adams meent , dat de scherpe

tanden
,

die de Orang-Segai , een volksstam uit de binnenlanden

aan de Berouw-rivier, in het oor dragen, aan eene grootere tijger-

soort dan de felis macrocelis belmoren 4
). Onder de velerlei eek-

horens merkt men den sciurus laticaudatus op , eene van elders

nog niet bekende soort, met langen kop en breeden staart 5
) ; on-

der de egels de hystrix fasciculata (landak), welker vleesch voor

de inboorlingen eene gezochte lekkernij is, terwijl zij dit dier

voor het eenige houden, dat ongestraft de vrucht van de ipoe kan

nuttigen, uit welker sap het doodelijk vergif wordt bereid, waarin

de bewoners der binnenlanden hunne pijlen doopen 6
). Behalve de

drie reeds vroeger bekende soorten van tupajae — kleine insek-

ten-vretende dieren, die zich door eene argelooze vrolijkheid en de

potsierlijkste sprongen onderscheiden — bevat Borneo nog eene

nieuwe soort, de hylogale murina 7
). Onder de talrijke vledermuizen,

die men in de avondschemering ziet rondfladderen, komt Pteropus

’) Zie de beschrijving en afbeelding door Schlegel en Muller, Verh.
,

t.

a. p., bl. 115—120.
2
) Ook dit dier is beschreven en afgebeeld door Schlegel en Muller

,

t. a. p. , bl. 121—127.
3
) Vgl. Temminck

, II, p. 8G
,

Sal. Muller, Over de zoogdieren van
den Ind. Archipel, bl. 13.

4

) Adams, p. 485.
*) Muller en Schlegel, Verh., t. a. p., bl. 100.
6

) Sol. Muller, Over de zoogdieren van den Ind. Archip. bl. 36, 37.

') Sal. Muller, t. a. p., bl. 25, Muller en Schlegel, Over het geslacht

hylogalea, bl. 159— 168. De drie reeds vroeger bekende soorten zijn hy-
logale Javanica, ferruginea en tana. .
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funereus in ontelbare menigte voor 1
). Onder de wilde zwijnen is

aan Borneo eigen, en zoo het schijnt uitsluitend, het witte varken

(babi poetih), zoo geheeten wegens zijne lichte, bruinachtig gele

hairen
;

liet is in het oogloopend van alle andere soorten onderschei-

den door zijn buitengewoon langen en smallen kop , de lange gol-

vende borstels, die de wangen bekleeden , de kleine ooren en den

dikken kwast aan het einde van den staart 2
). Menigvuldige tapirs

onthouden zich in de uitgestrekte bosschen , die de bergen bedek-

ken ; maar de aanwezigheid van den rhinoceros en olifant op Bor-

neo wordt nog steeds in twijfel getrokken 3
). De vraag schijnt

echter ten aanzien van laatstgenoemden heslist, sedert in 1851 van

Kini-hatangan op de Oostkust groote olifantstanden op Laboean zijn

ter markt gehragt. In ieder geval zijn echter deze dieren tot de

omstreken van kaap Oensang beperkt
,

en welligt van oorsprong

niet inheemsch , maar door de Chinezen overgebragt 4
). De wilde

,

Soendasche os , een schoon en groot dier , met zuiver-witte broek

‘) Sal. Muller, t. a. p. ,
bl. 13.

s
) Het is onder den naam van sus barbatus beschreven cn afgebeeld

door Muller en Schlegel, Verb., t. a. p. ,
bl. 179—181.

3
) Sal. Muller, Over de zoogdieren van den Ind. Archipel, bl. 38, 39.

4
) Singapore Free-press vau 5 Sept., 1851. Ik vertaal hier de geheele plaats,

wijl zij eene belangrijke vraag omtrent Borneo’s natuurlijke historie schijnt

te beslissen. „ Onlangs zijn hier (te Laboean) eenige booten aangekomen
van Kini-batangan op Borneo’s Oostkust. Zij bragten kostbare ladingen

met zich, bestaande uit vogelnestjes, kamfer en groote olifantstanden, waar-

onder een paar ter zwaarte van meer dan 50 katties. Dit schijnt de be-

twiste vraag aangaande het aanwezen van olifanten op Borneo te beslissen.

Men zegt, dat de nakhoda’s
,
die op de Oostkust handelen, eenparig zijn

in de getuigenis
,
dat in den omtrek van Kini-batangan vele olifanten voor-

komen
,

dat zij dikwijls tot korten afstand der woningen naderen
,
maar

zeldzaam kwaad doen. Kini-batangan ligt in de nabijheid van kaap Oen-

sang. De namen Kini-batangan, Kini-baloe enz. maken het waarschijn-

lijk, dat oudtijds op deze kust Chinezen zijn gevestigd geweest, en deze

olifanten zijn welligt afkomstig van dieren
,

die door hen van het vaste

land van Azië zijn ingevoerd. In geen ander deel van Borneo
,
in geen

ander eiland van den Archipel komt de olifant voor
,

en het is daarom
waarschijnlijker dat hij in het genoemde distrikt van elders ingevoerd dan

oorspronkelijk te huis is.” In de laatste woorden is eene grove vergissing,

daar de olifant op Sumatra zeer gemeen is. Vgl. nog Tijdschr. v. N. Indiü,

1849, I, bl. 80, 107, Leyden, p. 11. — Belcher, I, p. 273, en Hunt B.,

p. XXXI beweren, dat deze olifanten thans zijn uitgeroeid. Zie ook nog

Belcher, I, p. 295. ,
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en pooten , bewoont de bergstreken van Borneo in meer of min

talrijke kudden l
). Maar opmerkelijk is vooral de verbazende me-

nigvuldigheid der herten op dit eiland, een gevolg der afwezigheid

van groote verscheurende dieren. Men vindt op Borneo drie soorten

:

het groote waterhert (mindjangan ajer, cervus equinus) , dat in de

moerassen meest in afzondering leeft; de roesa (cervus russa), die

in kudden van vijftig en meer gezien wordt, en waarvan er bij

de drijfjagten te paard , door de inlandsche grooten aangelegd

,

soms honderden op éénen dag gedood worden
;
eindelijk de kidang

of mintjak (cervus muntjac) , een reeachtig hert dat zoowel in het

hooge gebergte, als in de woeste kuststreken, gemeenlijk alleen of

bij paren , doch nergens in groote menigte voorkomt 2
). Eindelijk

wordt er het sierlijk en snelvoetig geslacht der moschi vertegen-

woordigd door den napoc (moschus napu ,
overeenkomende zoo niet

eenzelvig met den pelandok der Maleijers)
, die zich voedt met de

bloesems der dalenia speciosa, en door de schoonheid zijner smel-

tende oogen de gazelle evenaart, waarmede de dichters van Perzië

hunne geliefde vergelijken 3
).

Men kan als het karakter der Fauna van Borneo , met betrek-

king tot de zoogdieren, in het algemeen opgeven, dat zij meeren-

deels met die van Sumalra, en slechts zeer weinig met die van Java

overeenkomt, ofschoon de Soendasche os eene in het oog loopende

uitzondering op dien regel uitmaakt; en dat zij zich onderscheidt

door het gemis van groote roofdieren, daar de Maleische beer de

grootste en gevaarlijkste der vleescheters is, die Borneo huisvest,

ofschoon er een zwerm kleinere roofdieren van de geslachten der

*) Zie den bos Sondaïcus of banteng beschreven en afgcbeeld door
Schlegel en Muller, Verband., t. a. p., bl. 197—205.

2

) Sal. Muller, Over de zoogdieren van den Ind. Archipel, bl. 13, 44,

45, en Schlegel en Muller, Over de herten van den Archipel, Verh., t.

a. p., bl. 209—228.
3
) Sal. Muller, Over de zoogdieren, bl. 44, Low, p. 76. De dalenia

speciosa
,

eene soort van melastoma
,
genoemd naar den Rolterdamschen

geneesheer Dalen (en dus te onregt door Low, p. 76, Dillennia epo-
ciosa geheeten)

,
is beschreven en afgebeeld door Korthals

,
t. a. p.

,

bl. 243, 244.
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meerkatten, paradoxuri, civetkatten, wezels, otters, honden enkat**

ten worden aangetroffen 1
).

De vogelen van Borneo zijn, gelijk die van Indië in het algemeen,

meer opmerkelijk door de pracht hunner vederen, dan door de schoon-

heid van hun gezang. Onder de opmerkelijkste Soorten tellen wij

de pittae, een geslacht dat in vele opzigten met de lijsters overeen-

komt, en die hier in drie verscheidenheden voorkomen, onder welke

de pitta Baudii, dus genoemd ter eere van den Gouverneur-Generaal

Baud, door de schitterendste kleuren uitmunt, en schier eene monster-

kaart van verwen kan genoemd worden 2
); onderscheidene soorten

van neushoornvogels (buceros) ,
door de inboorlingen lalan genaamd,

en merkwaardig door hunne gehelmde bekken 3
); eene nieuwe soort

van lophotes — een ondergeslacht der valken— aan Borneo en Celei

bes gemeen, en falco Reinwardtii geheeten 4
); eene soort van visch-

arend (falco ichthyaëtus) , die, van over de rivieren hangende hoornen,

met zijn doordringenden blik onafgebroken het watervlak bespiedt,

en, zoodra hij zijne prooi bespeurt, in schuinsche vaart pijlsnel

nederschiet en vaak eene halve minuut lang onder water gedoken

blijft 5
); onderscheidene soorten van het talrijk geslacht der honig-

zuigers (nectariniae) , waarvan de mannetjes doorgaans met schitte-

rende metaalkleuren gedost zijn, terwijl aan de wijfjes slechts een

eenkleurig, van allen glans ontbloot gevederte ten deel viel 6
); duiven

van den bevalligsten vorm en schitterendstcn vederdos, waaronder

eene soort van groote blaamve, die in de kroonvormige bladertros-

sen van den pandanus nestelen, en den ganschen dag hunne jongen

i) Sal. Muller, Over de zoogdieren van den Ind. Archip., bl. 12, 13.
s
) De beide andere soorten zijn pitta granatina en atricapilla. Zie het

Overzigt van het geslacht pitta, door Schlegel en Maller, in de Yerh., Vo-
gelen, bl. 1—20, waarbij de afbeelding van pitta Baudii is gevoegd.

Muller en Schlegel, Over de neushoornvogels van den Ind. Archip.

,

ald.', bl. 21—34.
*) Muller en Schlegel, Over eenen nieuwen roofvogel van het onderge-

slacht lophotes, ald.
,

bl. 35—40.
s
) Muller en Schlegel, Over de vischarenden van den Ind. Archipel,

ald., bl. 41—48.
6
) Muller en Schlegel, Bijdragen tot de nat. geschied, der honigvogels,

ald., bl. 53—72.
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met hun klagelijk roekoeken sussen, om tegen den avond van liet

nest te vliegen en het van versche beziën te voorzien 1
) ; de zwaluw,

die de bekende eetbare nestjes bouwt (cypselus esculentus) en onder

een scherp geschreeuw gedurig langs de kusten heen en weder vliegt 2
)

;

een andere fraaije cypselus, groen met een rijken raetaalgloed op

den rug, die zich in de vlugt ver boven de hoogste hoornen ver-

heft 3
); de megapodius, of menambon der inlanders, een vogel naar

het schijnt van het hoender-geslacht , die zijn nest vormt in reus-

achtige hoopen van aarde, wortels, zaden, schelpen, koralen, soms

van 60 voet in den omtrek en vier a vijf voeten hoogte 4
). Doch

het is niet mogelijk in ons bestek al de reeds bekende soorten op

te sommen ;
en toch is het ontwijfelbaar, dat de nog zoo schaars

bezochte inwendige deelen des eilands, zoo zij eenmaal beter bekend

worden, nog talrijke bijdragen aan de ornithologie zullen leveren.

De moerassen en poelen van Borneo wemelen van onnoemelijke

hoeveelheden krokodillen, leguanen, hagedissen en kikvorschen; doch

hunne soorten en eigenaardigheden zijn nog weinig onderzocht.

Krokodillen zijn nergens in den Oosterschen Archipel in grooter

aantal voorhanden, dan op Borneo. Zij voeden zich met de vis-

schen waarvan de rivieren wemelen, en met alle dierlijke zelfstan-

digheid, die, hetzij versch of half verrot, onder hun bereik komt;

niet zelden halen zij menschen van de oevers of uit de vaartuigen

weg, en vaak in zoo diepe stilte, dat de omstanders te laat be-

speuren wat er gaande is. Dikwijls vindt men zelfs in de maag

der krokodillen kleine afgeronde kwartssteenen en stukken steen-

kool ter grootte van een vuist. De inboorlingen gelooven , dat

de krokodillen bij ieder gehucht of dorp , dat zij langs trekken,

een steentje ter gedachtenis opzoeken en doorzwelgen. De meest

gewone krokodil van Borneo, die zich aan de stranden beide in

zoet en zout water ophoudt , is de biporcatus , waarvan men eene

J

) Adams, p. 481 ,
434.

2

) Adams
, p. 433.

3
) Adams

, p. 433. Dezelfde schrijver noemt nog een aantal andere
vogelen. Zie ook Temminck

, p. 416.
4

) Keppel M., II, p. 88, 120—123.
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spitskoppige en stompkoppige verscheidenheid kent ;
eene derde

soort , crocodilus Schlegelii
, die alleen in de binnenlanden voor-

komt, behoort tot de afdeeling der gavialen of vormt van dezen

een overgang tot den eigenlijken krokodil J
). Van land- en zoetwa-

ter-schildpadden kent men op Borneo vijf soorten , van welke

twee uitsluitend aan dit eiland eigen schijnen 2
) ;

onder de hage-

dissen twee soorten van leguanen of monitors (biawak) , die ge-

geten worden en waarvan de grootste tot zes of acht voeten lengte

bereiken, de vliegende hagedis (draco volans), de polychrus vires-

cens , die als de kameleon verschillende kleuren aanneemt , de

bekende huis-hagedis of tjitjak (ptyodaclylus gecko) , die de wonin-

gen van ongedierte zuivert, en andere 3
); van de giftige slangen

de cobra de capello of brilslang (oelar tadong, naja tripudians) 4
),

de hamerkoppige adder (oelar ledong, trigonocephalus Wagleri), dus

genaamd om haren breeden, hartvormigen kop 5
), de goud-geringde

adder (dipsas dendrophila) , zwart met fraaije gouden kringen afge-

zet 6
), de schoone maar doodelijke zonneslang (tadong matahari,

tortrix) 7
), de elaps bivirgatus, van buitengewone slankheid, op den

rug zwart met purperblaauwen gloed, aankop en staart purperrood,

en lakrood op den buik 8
); en onder de schadelooze slangen eenige

soorten van homalopsis 9
)

en dryophis (boomslang), waaronder de

dryophis nasuta
,

grasgroen met gele strepen over de zijden en

met een scherp gepunten snuit

10

), en dryophis prasina of de bloem-

slang (oelar boenga) n
), de lieveling der Maleijers, slank en bevallig

‘) Muller enSchlegel, Over de krokodillen van den Indischen Archipel,

Verb., Reptilia, bl. 1—26, Low, p. 81—84.
s

)
Muller en Schlegel, Over de schildpadden van den Ind. Arch., ald.,

bl. 27—36.
3
) Muller en Scblegel

,
Over de monitors, ald., bl. 37—48. Vgl. over

deze en andere hagedissen Adams, p. 274—6, 280—4, Low, p. 84.
4
) Muller en Schlegel, ald., bl. 70, Low, p. 85.

*) Muller en Schlegel, ald., bl. 52, Low, p. 86.
6
) Low, p. 85.

7
) Low, p. 85.

8
) Muller en Schlegel, ald., bl. 66.

9

) Muller en Schlegel, ald., bl. 60, 61.
,0

) Adams, p. 277.
ll

) Low, p. 86.
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van vorm, op den fluvveelen rug met het rijkste groen en op den

buik met geel getooid. Ook de reusachtige python of hoa constric-

tor (oelar sawah) is op Borneo geen vreemdeling
, maar woont er

vaak in vochtige en moerassige streken 1
).

Wij wagen het naauwelijks een blik te slaan in de wereld der

ongewervelde dieren , waar zich lallooze nieuwe wonderen aan ons

oog ontdekken. Reusachtige en schitterende vlinders, waaronder

van negen duimen vlugt , die als vliegende bloemen langs de

boomtoppen zweven 2
); sprinkhanen zoo groot of grooter dan mus-

schen 3
)
en andere orthoptera van de zonderlingste vormen; spinnen

van reusachtige afmetingen, fantastische gedaante en schitterende

kleuren , die de keurigste webben vormen , nu zwart , dan wit

,

dan bruin, en waarvan sommige met groote, hoekige doornen voor-

zien zijn, die op allerlei wijzen uit haar ligchaam steken 4
); torren

in oneindige verscheidenheid , waaronder eene bronsgroene van het

geslacht aromia, die tot op aanmerkelijken afstand den liefelijksten

rozengeur rondom zich verspreidt 5
) ;

schitterende glimwormen

,

die, om den vinger gelegd, een prachtigen juweelen ring in schoon-

heid en glans overtreffen 6
) ; talrijke bijenzwermen, die de bos-

schcn tot ruime voorraadschuren van was en honig maken, en

het liefst hunne nesten bouwen in den reusachtigen tapang-boom ,

den koning van Borneo’s bosschen 7
); millioenen muskieten, de

demons der insekten-wereld
, die den slaap van afgematte oogen

drijven en den nacht koortsig maken door hunne helsche trom-

petten 8
) ; langs de stranden eene eindelooze verscheidenheid van

mollusken en crustaceën 9
) , waaronder de kapang (teredo) , die

’) Adams, p. 278, 279, Low, p. 86.
s

) St. John, II, p. 262, Low, p. 87.
3
) Adams, p. 252.

*) Adams, p. 256, 500, 501, Low, p. 87.

') Adams, p. 431.

°) Adams, p. 255.
7

) Low, p. 314, 315. Waarschijnlijk behoort deze boom, die verre

zelfs boven de grootste zijner naburen uitsteekt
,

tot het geslacht ficus.

8
) Adams, p. 271.

9

) Adams, p. 488—498, 436—438.

o
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zich in de vaartuigen en het paalwerk nestelt, en, hoe schijnbaar

onbeduidend, ze allengs geheel vernielt 1
) ;
— ziedaar eene vlugtige

optelling van wat mij bij het doorbladeren der schrijvers over Bor-

neo’s natuurlijke historie het eerst in het oog viel. Eene meer

opzettelijke vermelding verdient het heerlijke schouwspel , dat de

vuurvlieg op Borneo aanbiedt. Men kan het op de meeste rivieren

eiken avond genieten
,

ter plaatse waar de oevers met den bekoor-

lijken rambei-boom prijken. Wanneer men in het duister zooda-

nige plek nadert, bevindt men zich eensklaps als in de danszaal

van een tooverpaleis
,

door duizenden van flikkerende en zwevende

kaarsen verlicht
,

die door het donker kristal van het riviervlak

worden leruggekaatst 2
).

Het kost mij moeite van de dierenwereld op Borneo te scheiden;

doch mijn bestek gedoogt geene verdere uitweiding. Ik neem van

haar afscheid met het volgend tafereel, aan een kundig reiziger

ontleend. » Wanneer hij ons de zon ondergaat, weerklinkt te naau-

wernood een geluid in het oor der in slaap gewiegde aarde, maar

in Borneo begint naauw het daglicht te tanen, of een vreemd,

nachtelijk koor vervult de lucht, dat zonder ophouden tot den

morgen voortduurt. De zangers in dit koor der kinderen van het

duister zijn zeer talrijk, en aan ieder is zijne bijzondere rol aan-

gewezen. Eene onderaardsche tor opent het concert van uit den

donkeren schoot der aarde, en maakt een luid, aanhoudend, zingend

geraas, dat door de kronkelingen van het hol in een zacht gegons

wordt verkeerd. De kikkers volgen dezen muzijkalen voorganger

op den voet, en doen de poelen weergalmen van hun krassend

gekwaak. De klagelijke, een toon ige noten van den geitemelker (eene

soort van uil), bij tusschenpoozen geuit, weerklinken op somberen

toon. De krekels, nog niet vermoeid van hun lang dagwerk, doen

hun luid lied aanhoudend hooren
;
de sprinkhanen, langbeenige koris-

ten ,
tjilpen met alle magt daar tusschen op de hun eigene vrolijke

wijs. Een aanhoudende, eentoonig kermende kreet, door een onbe-

') Vnn Lijnden N. T., bl. 566.
2
) Mundy, I, p. 214, Ilupe, bl. 277.



INLEIDING. XIX

kenden zanger geuit, laat zich den ganschen nacht door vernemen.

Nu hoort gij het afgebroken
,

fluitend en klepperend geluid van een

reusachtigen sabelsprinkhaan
;
dan een hel en zilverachtig gepiep;

dan weer een zacht en liefelijk gefluit
;

een oogenblik later een

schor gekwaak, een scherpen gil of een zacht, gorgelend keel-geluid.

De geheele symphonie
,
indien ik ze zoo noemen mag ,

dit requiem

voor den zinkenden dag, op een afstand gehoord, herinnert u die

bijzondere gewaarwording onder den naam van » ruischen der

ooren” bekend; er is geen ophouden, geen rust, geen tijd tot

ademhalen; steeds gaat het geluid zijn gang, nu klimmend, dan

dalend en wegstervend, dan met vernieuwde kracht losbarstend;

ieder zanger schijnt er naar te streven, door den toon bij tus-

schenpoozen sterker aan te zetten, al zijne mededingers te over-

schreeuweu 1).”

Onder de dierlijke voortbrengselen van Borneo ontbreken dezulke

niet, die belangrijke handels-artikelen vormen. De eetbare vogelnestjes

hier gevonden worden voor de uitnemendste van den Archipel ge-

houden. Onmetelijke hoeveelheden wilde was geven de bosschen

voor de moeite van het inzamelen prijs. De bezoar, eene steenaar-

dige zelfstandigheid met het voorkomen van bruine of groenachtige

keijen, die zich in de maag van onderscheidene dieren vormt, voor-

maals ook in Europa als eene soort van algemeen geneesmiddel

boven goud en edelgesteente begeerd, is een der oudste titels van

Borneo’s glorie, en maakt nog, wegens zijne onderstelde kracht als

tegengift, een voornaam artikel van binnen- en buitenlandschen

handel uit 2
). Dat kaap Oensang aan de Oostkust olifantstanden

oplevert, zagen wij boven. De civetkatten, daartoe door de inboor-

lingen in kooijen gehouden, scheiden de kostbare reukstof af, op

J
) Adams, p. 271, 272; vgl. Low, p. 88.

*) Ned. zeereizen, II, bl. 246, 247, G. Muller, bl. 363, van Lijnden
N. T. , bl. 565, Temminck, p. 150, Logan, p. 526, 527, Eenige aan-

teekeningen omtrent de vaart en handel van Java op Banjar-massing (in

Tindal en Swart, Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en
de zeevaartkunde, nieuwe volgorde, D. V, bl. 68—76), bl. 72, Neder-
landsch Handelsmagazijn, art. Bezoar.

2
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Borneo onder den naam van dedes, bij ons onder dien van civet

bekend 1
). De zenuwen der zoo menigvuldige herten zijn een ge-

zocht artikel in den handel met Java 2
). De biawan

, een visch die

menigvuldig in de rivieren van het binnenland voorkomt, levert in

zijne gezouten kuit aan den handel eene gezochte waar, die als

toespijs bij de rijst wordt genuttigd 3
). De zeeën langs Borneo’s

stranden zijn rijk in uitmuntende karet of schildpad-schalen en in

tripang of bèche de mer, eene soort van zeeslakken
, die een gelief-

koosd geregt der Chinezen zijn. Op geringen afstand van zijne kust

zijn rijke parelbanken, waarvoor vooral de baai van Maloedoe aan

den Noord-oosthoek beroemd is 4
). Parel-moerschelpen en haaivin-

nen , de laatste als een versterkend middel geacht
, worden aan de

stranden voor de Chinesche markt ingezameld 5
). Ontelbare soorten

van rivier- en zeevisch, onder welke eerste vooral de dj ilawat geacht

wordt, en een verbazende overvloed van krabben, garnalen, oesters

en mosselen verschaffen aan velen de middelen tot levensonderhoud 6
).

’t Is echter te verwachten , dat in het belang voor handel en in-

dustrie de dierlijke voortbrengselen bij die van het plantenrijk zul-

len achterstaan, dewijl de grond van Borneo eene uitnemende vrucht-

baarheid bezit en voor schier alle kultures der keerkringslanden ge-

schikt is. De rijst, het hoofdvoedsel van den Indischen Archipel, slaagt

overal uitmuntend; het suikerriet hier gekweekt is van uitnemende hoe-

danigheid; de koffij groeit er welig en krachtig; de peper-rank heeft

er haar ware vaderland
;
katoen wordt er met het beste gevolg op de

hoogten gekweekt; specerijen groeijen er welig overal waar men ze plant;

de tabak is er geurig en zou bij zorgvuldiger behandeling voortreffelijk

zijn 7
); de kokos- en pinang-palmen, de doerian, manggistan, nangka

,

ramboetan en velerlei andere vruchtboomen en tuingewassen ,
beloonen

*) Tijdschr. v. N. L, 1849, I, bl. 106.

*) Ecnige aanteekeningen omtrent de vaart en handel van Java op Ba-

njar-massing (t. a. p.), bl. 73.
3
) Van Lijnden N. T.

,
bl. 566.

*) Tijdschr. v. N. I., 1849, I, bl. 104, Hunt B., p. XXXVIII—XL.
6

)
Tijdschr. v. N. I., t. a. p. , bl. 108.

6
) Van Lijnden N. T., bl. 566.

') Low, p. 57, van Lijnden N. T.
,

bl. 610.
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er, door milde opbrengst, rijkelijk de moeite der verzorging *); in

één woord er is naauwelijks een enkel kultuurgewas van waarde in

den ganschen Archipel te vinden, waarvoor de bodem van Borneo niet

geschikt is 2
). Intusschen zou men zich zeer bedriegen, wanneer

men meende dat Borneo al deze schatten ook werkelijk in milden

overvloed opleverde. Borneo zou een aardsch paradijs zijn, indien

de Heer der schepping er beantwoordde aan de natuur, waarin hij

geplaatst is. Men zou het met regt »the emerald gein of the eas-

tern world” 3
)
kunnen noemen; maar de nijvere hand ontbreekt,

die door het slijpen den glans van het juweel honderdvoudig ver-

hoogt. »Het eiland Borneo,” zegt een reiziger 4
), »is langs de gan-

sche Noord-oostkust (en hij had het zelfde van schier al zijne kusten

kunnen verzekeren) een laag land, met maagdelijk boseli bedekt;

doch op een afstand gezien vertoont het zich zoo verrukkelijk groen,

dat de gedachte als ware het wijd en zijd bebouwd zich van zelve

aan u opdringt. Die meening wordt echter, hij het naderen der

kust, welhaast gelogenstraft, wanneer gij de digte groepen van aca-

cia’s, palmen, pandani en tallooze nog onbekende hoornen ontdekt,

welig van groei ongetwijfeld, maar eene digte verwarde massa vor-

mend , even ondoordringbaar voor den inboorling als voor den Eu-

ropeaan. Wat wij ons uit de verte hadden voorgestcld als eene

groenende weide, waarop w7
ij zouden kunnen uitrusten van den

moeitevollen togt en ons in allerlei uitspanningen verlustigen, bleek,

van nabij gezien , niets te zijn dan onafzienbare velden van lang

gras , opschietend te midden van poelen
, door vergiftige slangen

verpest. In één woord, nimmer nog bezocht ik eene kust, die hij

de nadering zoo veel beloofde, en bij de landing zooveel teleurstel-

ling veroorzaakte
, als de kust van Borneo.”

') Van Lijnden, bl. 560, 609— 11. Over de vruchten van Borneo
zie vooral Lovv, p. 71—74, Hunt B.

, p. XXXI.
2

) Tobias W., bl. 18, 19. Vgl. ten aanzien van het slagen der spece-

rijen op Borneo, Low, p. 33.
3
)

Moore noemt in zijne Irish Melodies Ierland, wegen3 de frischheid

van zijn groen:
,,
the emerald gem of the western world;” doch het groen

van Ierland wordt nog verre door dat van Borneo overtroffen.
4
) Marryat

, p. 50.
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Doch wanneer men nu , niet afgeschrikt door het onherberg-

zaam aanzien der kust , het waagt langs de tallooze rivieren in

het binnenland door te dringen
, ontwaart men spoedig , dat die

wildernissen in haren schoot milde schatten besluiten ,
die zij

gereedelijk den eerstkomende prijs geven. Reeds de nipa fruti-

cans , die een groot deel der stranden omzoomt en aan de ge-

zigten eene sombere eentoonigheid geeft , is een gewas van uit-

stekende nuttigheid. Uit de welriekende
,
geelachtige bloemen trek-

ken de bijen een overvloed van honig , de vrucht is een aange-

naam voedsel , van de bladstelen maakt men schuttingen en dak-

sparren , en van de bladeren
, uit welke soms ook zout wordt ge-

trokken, bereidt men de atap, zoo onmisbaar in Indië, als bedek-

king der daken en als materiaal , waaruit matten , zeilen , zakken

en velerlei ander gereedschap vervaardigd worden 1
). Naauwelijks

minder is het nut van den niboeng-palm , die overal in grooten

getale bij de mondingen der rivieren wordt aangetroffen ,
welks

ronde stam van omtrent zes duim in diameter de niboeng-latten ,

het gewone bouwmateriaal der inboorlingen, oplevert, terwijl de fijn

witte en geurige kool , in het hart van den boom door de nog niet

ontwikkelde bladeren gevormd, een gezocht voedsel verschaft 2
).

Doch van veel grooter gewigt voor de voeding der bevolking is de

sago-palm, die, ofschoon somtijds gekweekt, toch ook zonder kui-

tuur in de bosschcn van Borneo wast, en het bekende meel ople-

vert, dat bij schaarsche oogsten en gemis van rijst door de inwo-

ners genuttigd wordt, of, in groote hoeveelheden uitgevoerd, een

belangrijk handelsartikel vormt 3
). De roenoet, die veel op den ni-

boeng gelijkt , de kadjatouw
, die van doornen en ribben voorzien

is, de aping, die veel overeenkomst met de lontar heeft, allen

palmen die insgelijks in Borneo’s bosschen gevonden worden, leve-

ren een dergelijk meel op, dat bij gebrek van sago als surrogaat

’) G. Muller, bl. 229, Temminck, p. 419, Low, p. 44.
2
) Low, p. 35, Temminck, p. 421, Adams

, p. 425, 426.
3

) Low, p. 39, 40, v. Lijnden N. T.
,

bl. 560, 609, Tijdsckr. voor

N. L, 1849, I, bl. 109.
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kan dienen 1
). De areng- of gomoeti-palm ,

hier nauh geheeten

,

die de bevolking van den geliefden palm-wijn (toewak), van eene

soort van suiker en van eene voor de vervaardiging van touw en

andere einden uitnemend geschikte vezelstof voorziet, schijnt met

meer zorg gekweekt te worden 2
). Met de genoemde hoornen vormt

de bevallige pinang- of areca-palm , om zijne geurige, als genees-

middel beschouwde bloesems en zijne met de betel gckaauwde noten

geacht 3
), en de wereld-beroemde kokos- of kalapa-boom

, de reeks

der meer bekende en nuttige palmen , die op Borneo in het wild

of gekweekt worden aangetroffen 4
).

Onder de soorten van timmerhout, die de bosschen van Borneo

in grooten overvloed opleveren , behoort de eerste plaats wegens

hardheid en duurzaamheid aan het ijzerhout (kajoe belian of tebelian),

dat alom op Borneo en op Sumatra’s Oostkust voorkomt, maar aan

Java ontbreekt. Het wordt meest gebruikt voor de stijlen en

sirappen van inlandsche woningen , waartoe het zich goed splij-

ten laat; weer en wind hebben er schier geen invloed op, en

het is nog duurzamer dan het djatihout, ’twelk Borneo schijnt

te missen 5
). Intusschen is het minder buigzaam en meer aan

breken en splinteren onderhevig. Het ijzerhout is een artikel van

uitvoer naar China 6
). Naast het ijzerhout is het kajoe temesoe

') V. Lijnden N. T., bl. 560.
2

) Low, p. 40, v. Lijnden N. T., bl. 610, Tijdschr. v. N. L, t. a. p.,

bl. 108.
3
) Low, p. 41.

4
) De optelling van 33 palmen-soorten

,
die in de bosschen van Bor-

neo inheemsch, en waarvan 14 tot dusverre alleen op dit eiland ontdekt

zijn, kan de wetenschappelijke lezer vinden bij Prof. Miquel, in zijne Ana-
lecta Botanica Indica, pars prima (in Yerh. d. Ie kl. v. h. Kon. Ned. Inst.,

derde reeks, deel III, p. 1). Zeer te betreuren is het, dat dit eerste ge-

deelte
,
hetwelk tot een overzigt der bekende Flora van Borneo bestemd

was
,
wegens gebrek aan medewerking van de zijde des Directeurs van

het rijks-herbarium niet is voltooid. Het afgewerkte deel is vooral belangrijk

voor de kennis der Eugeniae van Borneo
,
waarvan 28 soorten beschreven

en 10 afgebeeld zijn. Temminck, p. 417—422, geeft slechts een overzigt der

waarnemingen van den heer Korthals in de binnenlanden van Banjer-massin.
5

) Ik vind echter het djatihout onder de voortbrengselen der Oostkust
genoemd, T. v. N. L, t. a. p. ,

bl. 109; doch ik vermoed dat daarmede
het ijzerhout bedoeld is.

9

) Low, p. 58, 59, v. Lijnden N. T.. W 551. 562.
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geschat, hetwelk in hardheid het eerste schier evenaart. Een zeer

goed werkhout is ook het kawi of bangean. Het kamferhout (kajoe

kapoer) en dat van den merbouw en den bintangor, welks bast tot be-

kleeding der huiswanden dient, zijn zeer gezocht voor het bouwen

van vaartuigen. Doch het zou ondoenlijk zijn alle deugdzame hout-

soorten , die Borneo oplevert, in mijn kort bestek op te sommen;

het aantal der boomsoorten, die goed timmerhout opleveren, wordt

op meer dan GO geschat, terwijl ongetwijfeld nog vele andere

nuttig waren aan te wenden tot het branden van houtskool *),

Ik wil nog slechts het bij ons zoo geachte ebbenhout (kajoe arang)

vermelden en het donker roode kajoe lakka, dat in kleur en voor-

komen naar het Braziliën-hout gelijkt , en voor den handel op

China gezocht is, beide hier en daar in de moerassige vlakten

voorkomende 2
). In dezelfde streken vindt men ook het kajoe gah-

roe, bij ons onder de namen van aloö-hout, paradijs-hout
,

agel-

hout of agalloche-hout bekend, ’t welk door verschillende soorten

van aquilarineae, vooral de aquilaria agalloche geleverd wordt.

Indien het van goede hoedanigheid is, smelt het in het vuur ge-

lijk was, en verspreidt het een aangenamen geur, waarom het

vooral in China als reukwerk in hooge achting staat. Doch het

zijn alleen zekere harsachtige plekken in den stam, door eene soort

van ziekte ontstaan, die dit kostbaar reukwerk verschaffen 3
). Van

geheel anderen aard is het fraai gele en aangenaam riekende hout,

door de inboorlingen bidaroe genoemd , dat wegens zijne hardheid

ook als timmerhout wordt gebezigd 4
).

Een andere bron van rijkdom zijn de veelvuldige harsen en gom-

men, die de bosschen van Borneo opleveren. Hier komt de eerste

rang ongetwijfeld toe aan de kamfer, het voortbrengsel van een

boom , welks hout ik boven reeds roemde. Deze boom , door de

’) Low
, p. 61.

2

) Zie over deze en vele andere houtsoorten Low, p. 58—62, van

Lijnden N. T., bl. 562, T. v. N. I., t. a. p., bl. 109, 111. Over het lak-

kahout vgl. G. Muller, bl. 264.
3

) Adams
,

p. 479, Low, p. 62, G. Muller, bl. 254.
4
) Low

,
p. 62.
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kruidkundigen dryobalanops camphora geheeten, behoort tot de

groep der dipterocarpeae, die slechts boomen van reusachtige grootte

en majestueus voorkomen bevat. De kamferboom is een der hoog-

ste van den Archipel en verheft zijnen stam geheel regtstandig

en onverdeeld, eerst in de hoogte een bolvormige kruin makend.

Kamfer-olie, d. i. vloeibare kamfer, komt voor in alle boomen en

in alle deelen van den boom; doch in vasten vorm komt de kam-

fer alleen in de houtvezels en dus in den stam voor, en wordt

zij slechts door het omhouwen der boomen verkregen. In den

handel heet de ' echte kamfer kapoer Baroes , naar eene plaats

van dien naam op Sumatra, en tot onderscheiding van het voort-

brengsel der laurus camphora of Japansche kamfer. De echte kam-

ferboom is tot dusverre alleen op Sumatra en Borneo gevonden

,

doch op het laatste eiland nog niet binnen het gebied der Neder-

landsche bezittingen , ofschoon de heer Tobias beweert
, dat hij

ook in de binnenlanden der Westkust wordt aangetroffen 1
). Na

de kamfer komt de in de laatste jaren zoo beroemd geworden getah

pertja in aanmerking. Juister zou men dit merkwaardig produkt

getah taban (taban-gom) noemen , daar de beste soort door den

taban-boom wordt verschaft en de pertja-boom slechts eene mindere

hoedanigheid oplevert. De taban-boom bereikt eene hoogte van 60

of 70 voet en heeft twee a drie voet in diameter. Tot verkrijging

van het vocht wordt de boom geveld, en worden van afstand tot

afstand insnijdingen in den bast gemaakt, en daarbij kokos-schalen

geplaatst om de uitdruipende gom op te vangen. Elke boom levert

van 5 tot 20 katties. Ofschoon dit produkt eerst in 1845 bekend

werd, is, ten gevolge der vlijtige inzameling, de taban-boom op

0 Vele betwiste punten betreffende den kamferboom en de kamfer zijn

voor goed afgedaan door de monograpkie van Prof. W. H. de Vriese, De
kamferboom van Sumatra volgens Dr. Jungbuhns waarnemingen, Leyden,
1851; doch de schrijver laat de vraag onbeslist, of de kamferboom van
Borneo al dan niet van dien van Sumatra verschilt (ald., bl. 66). Op grond
der mededeelingen van Low, p. 44—46, meenen wij als zeker te mogen
aannemen, dat dit produkt op beide eilanden door denzelfden of ongeveer
denzelfden boom wordt geleverd. De aaugehaalde bewering van den heer

Tobias (W.
,

bl. 18) wordt weêrsproken door van Lijnden N. T.
}
bl. 564.
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Singapoera bijna uitgeroeid. Gelukkig vindt men hem echter op

de meeste eilanden van den Archipel en daaronder ook op Borneo

weder. Alleen in de eerste helft van 1848 werden 55 pikols van

deze stof uit Borneo te Singapoera ingevoerd *). Andere gommen,

in schier alle opzigten aan gom-elastiek gelijk, kunnen in grooten

overvloed gewonnen worden uit eene klimplant van het geslacht

urceola , en uit drie verschillende hoornen , door de inboorlingen

onder den naam van djintawan zaamgevat; maar ook de vijgeboo-

men ,
die de echte gom-elastiek opleveren , zijn in overvloed op

Borneo voorhanden 2
). Vele andere hoornen leveren de hars, onder

den naam van damar bekend, die, fijn gestampt en in een oepi-

blad gerold ,
door de inboorlingen tot verlichting wordt gebrand

,

terwijl de fijne doorschijnende naar Java wordt uitgevoerd, om bij

het batikken te worden gebezigd 3
). Ook de vateria Indica, die de

bekende anime-hars oplevert, wordt op Borneo gevonden 4
).

ISiet minder menigvuldig is het getal der gewassen, die oliën en

plantaardige talk opleveren. Hier verdient in de eerste plaats mel-

ding de menkabang of tengkawang, weder een boom van het geslacht

dipterocarpus, en waarvan men een groot aantal soorten onder-

scheidt, onder welke de menkabang pinang tevens een duurzaam,

ligt te bewerken, roodachtig timmerhout oplevert. De vetachtige

zelfstandigheid, uit de noten dezer hoornen getrokken, wordt

deels in de lamp gebrand
,

deels als boter tot braden gebe-

zigd. Proeven met deze stof in Engeland genomen , hebben de over-

tuiging verschaft, dat zij voor bet inwrijven der stoommachines de

olijf-olie overtreft, en op Manilla is men er in geslaagd, er uitmun-

*) Oxley, Gutta Percha, in Journal of the Indian Archipelago, V. I,

p. 22, Logan , Range of the Gutta Taban collectors, ald., Y. II, p. 529,
Low, p. 49— 51, deSturler, Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer

O. I. bezittingen (Groningen, 1849), bl. 20. De inzameling der getah

pertja heet in het Maleisch met een nieuw woord, van taban gevormd, me-

naban. Van de 55 pikols in den tekst vermeld, kwamen 43 uit Borneo

Proper, 2 uit Pontianak, 10 uit Koetei.
2
) Low, p. 52, van Lijnden N. T., bl. 563.

3
j V. Lijnden N. T., bl. 563, T. v. N. L, 1849, I, bl. 106, Low,

p. 54, G. Muller, bl. 263.
4

) De Vricse, De kamferboom enz., bl. 35, T. v. N. I., 1849, I, bl. 110.
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tende kaarsen van te maken. Daar de boom snel groeit en over-

vloedig vruchten draagt, kan hij welligt eenmaal een belangrijke tak

van kuituur worden. De inlanders laten de noot, die eenigzins op

een amandel lijkt, doch veel dikker schil heeft, geruimen tijd in

den grond of in het water liggen, alvorens ze geschild wordt, en

persen vervolgens de fijn gemaakte pitten in een zak van boom-

bast, tusschen twee blokken, die met keggen worden aangeslagen.

Het uitvloeijende vocht wordt in vaatjes van boomschors of bamboe-

leden opgevangen en verkrijgt spoedig de kleur en de hardheid van

boter 1
). Een andere olie

, de minjak kroïn , wordt verkregen uit

een hoogstammigen boom , door een gat in den stam te snijden

en daarin vuur te leggen. Zij wordt met damar tot de dikte

van teer gekookt, om tot het breeuwen der vaartuigen te worden

aangewend 2
). De pit der kelaki levert eene olie geschikt tot braden

en branden; de toegan en sindoer verschaften , bij insnijding, eene

olie die tot den aanmaak van verwen wordt gebezigd. Een zeer

fijne, helder-brandende en welriekende olie, die uit een boom op

de Noordkust gewonnen wordt, draagt den naam van minjak ka-

tiouw. De pangium edule wordt hier en daar door de inboorlingen

gekweekt , om uit de zaden der vrucht de minjak kapajang te

trekken , die bij voorkeur tot het bereiden van spijzen gebezigd

wordt 3
).

Ook aan bruikbare vezelstoffen beeft Borneo geen gebrek. Wij

spraken reeds van den gomoeti-palm. Niet minder verdient de ka-

poewa of terap vermeld te worden , uit welks bast de inboorlingen

eene soort van bruin of wit doek bereiden ,
hetwelk tot tjawats of

voorschooten, badjoes en hoofddoeken wordt gebezigd. Ook van den

lembeh-bast worden grove draden gedraaid
, waaruit kleedjes wor-

den vervaardigd 4
).

Wij zijn nog lang niet aan het einde der nuttige gewassen van

J

) Low, p. 46, 47, 60, v. Lijnden N. T.
, bl. 560, cn ald. de aan>-

teekening van Grolt, G. Muller, bl. 264.
2

)
Low, p. 48, 49, van Lijnden en Groll N. T., bl. 563.

3
) Van Lijnden N. T.

,
bl. 564, Low, p. 47, 48.

*) Yan Lijnden N. T., bl. 563.
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Borneo
;
doch ik moet mij bekorten. De bamboe is hier over het

algemeen van niet zooveel gewigt als op Java; hij komt echter in

vele streken overvloedig en in allerlei soort-verscheidenheid voor

,

en wordt ook hier door de inwoners tot honderderlei einde gebe-

zigd. De grootste soort , de boeloe ajer of water-bamhoe
, die

gaarne aan de helling der bergen in vette aarde wast, bereikt eene

hoogte van wel 60 voet 1
). Een boogstbelangrijk artikel voor Bor-

neo zijn de talrijke soorten van rotan of bindrotting (oewi), het

voortbrengsel van verschillende species van het geslacht calamus.

Men heeft ze in de moerassige streken overal slechts voor het

snijden
;

de inwoners verwerken ze tot manden of matten van

groote duurzaamheid, of bezigen de buitendeelen der gespletene ro-

tans als bindtouw , dat bij hunne kunstelooze gebouwen vaak de

plaats van spijkers vervangt. Voor ’t overige maken zij een der

belangrijkste artikelen van uitvoer uit. De fijne, in China zoo zeer

gezochte, roode verwstof, onder den naam van djernang of draken-

bloed bekend , wordt getrokken uit de vrucht eener groote rotan-

soort (calamus draco) , die inzonderheid in het Zuiden des eilands

gevonden wordt 2
). Op de Westkust vindt men een hoog ópschie-

tenden boom
, van welks bladeren gambier gekookt wordt , welker

hoedanigheid boven de gewone, het produkt der uncaria gamhier

,

die ook op Borneo in het wild groeit, geschat wordt. Men weet dat

de inwoners van den Archipel de gambier met de sirih en pinang-

noten kaauwen; als looistof wordt dit artikel ook naar Europa ver-

zonden 3
). Overal in de bosschcn vindt men wilde notenmuskaatboo-

men (pinang bari), wier noten, die reuk noch smaak hebben, soms

tot het vervaardigen van kaarsen gebruikt worden 4
). Niet minder

overvloedig en van meer belang voor den handel is de wilde ka-

neel of kassia (koelit lawang) , uit welke ook cene fijne olie kan

*) Yan Lijnden N. T., bl. 563, Low, p. 36, 37.

• ®) Yan Lijnden N. T., bl. 562, de Sturler, t. a. p., bl. 19, T. v. N.

I., 1849, I, bl. 107, 110, Low, p. 42, 43, G. Maller, bl. 265.
3
) Van Lijnden N. T., bl. 561, Low, p. 57. De uncaria gambier

is beschreven en afgebceld door Korthals, Verh., afd. Botanie, bl. 167—169.

*) Van Lijnden, N. T., bl. 561, G. Muller, bl. 264.
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getrokken worden 1
J.

Ik besluit met de vermelding der agar-agar

of tripe de roclic, eene soort van zeewier, die op de koraalreven en

banken langs de kusten wordt ingezameld, en veelal tot bet vervaar-

digen van lijmen en vernissen naar China gezonden wordt, maar te-

vens eene gezochte confituur oplevert, die in siroop wordt bewaard 2
).

Doch in weerwil dezer onberekenbare schatten van bet planten-

rijk op Borneo ,
is de groote rijkdom des eilands nog geenszins

daarin gelegen. Deze bestaat vooral in de kostbare delfstoffen , die

het in zijnen schoot bergt. Ik zal in den loop van dit werk op

de voornaamste metalen en mineralen van Borneo zoo dikwijls te-

rugkomen en zoo uitvoerig daarvan spreken , dat ik mij hier , om

herhaling te vermijden, tot eene bloote optelling der kostbaarste

produkten van het delfstoffelijk rijk zal bepalen. Zij zijn diaman-

ten, goud
,

platina, kwikzilver, koper, tin, ijzer, antimonium,

nikkel
,
porcelein-aarde , aard-olie , mineraal-zout , zwavel , en wat

ik welligt het eerst van allen had moeten noemen, dewijl het ver-

moedelijk op de toekomst van Borneo den meest gewigtigen invloed

zal oefenen , de thans reeds op onderscheidene punten gevondene

,

maar vooral op het kleine eiland Laboean bij de Noordkust en in

Banjer-massin bewerkte steenkolen. Ofschoon de diamanten van

Borneo wereldberoemd zijn en meer dan eenig ander zijner pro-

dukten de begeerlijkheid der volken van het Westen hebben opge-

wekt , ofschoon de goudgraverijen aan vele duizenden Chinesche

arbeiders op de Westkust en elders arbeid en onderhoud verschaf-

fen , ofschoon het ijzer hier en daar door inboorlingen en Chine-

zen gegraven wordt, ofschoon de aardolie van de Oostkust in aan-

zienlijke hoeveelheden wordt uitgevoerd 3
) , is toch de minerale

rijkdom van Borneo in vele opzigten nog hoogstgebrekkig bekend,

en zijn bij grondiger onderzoek gedurig nieuwe en belangrijke ont-

dekkingen te verwachten. Men had dikwijls bij gerucht van koper

in het gebied van Sambas gehoord , maar het erts was nimmer

‘) Low, p. 55, T. v. N. I., 1849, I, bl. 110.

*) Van Lijnden N. T., bl. 561, T. v. N. I., 1849, I, bl. 109.
3

) T. v. N. I., 1849, I, bl. 108.
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door Europeanen onderzocht. Een natuurkundige, in 1850 dooi-

den lieer Brooke belast om geologische onderzoekingen in het ge-

bied van Serawak te doen , overschreed toevallig de grenzen van

Sambas, en vond daar een erts, hetwelk hij waardig oordeelde, door

tusschenkomst van den Gouverneur van Singapoera aan het Neder-

landsch-Indisch Gouvernement te doen toekomen. Bij een chemisch

onderzoek door den heer Maier bleek, dat dit erts — een conglo-

meraat van kleine kubische kristallen , met kwarlsdeelen
, dioriet

en schilfer — niet minder dan 80 pCt. zuiver koper inhield 1
).

Ik heb het reeds gezegd, dat aan Borneo niets schijnt te ontbre-

ken, dan de nijvere hand des menschen , die zijne hulpbronnen

ontwikkelen en zijne schatten inoogsten kan. Het is eene treurige

en ontmoedigende gedachte, dat de menschelijke natuur naauwelijks

ergens elders tot zulk een armzaligen staat is vervallen, als op dit

zoo mild door de Voorzienigheid gezegend eiland. Een eerste feit,

dat bij de beschouwing van den mensch op Borneo onze aandacht

tot zich trekt , is de verbazende geringheid der bevolking. Vroeger

was men gewoon die bij gissing op ongeveer drie millioen te schatten,

maar zelfs dit voor een zoo uitgestrekt land zoo geringe cijfer schijnt

veel te hoog gesteld. Het is dan ook allengskens gedaald naarmate

onze kennis van het eiland toenam , zoodat de nieuwste zorgvuldige

berekening van den heer Melvill van Carnbée een totaal van slechts

810,000 zielen oplevert. Zeker is bij zulk eene schatting, als

waartoe men hier is genoodzaakt, aan geene juistheid te denken.

Zelfs in de strand-distrikten kennen wij het getal der bevolking

zeer onvolkomen
,

en wat wij van de binnenlanden kunnen zeggen

steunt op zeer faalbare berekeningen. Nemen wij voor een oogen-

blik het aangeduide cijfer als ongeveer met de waarheid overeen-

komstig aan
,
dan verkrijgen wij voor Borneo gemiddeld slechts 62

zielen per vierkante geographische mijl , terwijl in ons Vaderland

eene gelijke uitgestrektheid van meer dan 5000 bewoners we-

‘) Natuurk. Tijdschrift voor Ned. Indië, Jaarg. II, bl. 346, 347; vgl.

P. J. Maier, Onderzoek van koperzand uit liet gebergte Tampi in de af-

deeling Sambas, Natuurk. Tijdschr., Jaarg. III, bl. 536—544.
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snelt *). Ik kan echter niet ontveinzen, dat de indruk mij door som-

mige reisverhalen van de volkrijkheid van onderscheidene distrikten

op Borneo gegeven
,

mij doet vermoeden , dat het cijfer van den

heer Melvill van Carnbée wat al te gering is te achten.

Deze bevolking
, zoo gering in aantal , kan in vier hoofdbestand-

deelen gesplitst worden. Zij bestaat in de eerste plaats uit de oor-

spronkelijke bewoners, aan wie men den algemeenen naam van

Dajaks heeft gegeven, en die door den heer Melvill op ruim een

half millioen worden begroot. Door de zoogenaamde Maleijers
, die

zich aan de kusten hebben nedergezet , verdrukt en naar de bin-

nenlanden verdrongen
, waar zij , in onnoemelijk vele stammen

gesplitst, meest aan de oevers der rivieren gezeteld zijn, leven zij

te midden van den rijkdom der weelderigste natuur in de diepste,

doch niet gevoelde armoede, in schier dierlijke ruwheid en het

onteerendst bijgeloof verzonken. Twee- a driehonderd-duizend belij-

ders van den Islam, meest Maleijers, doch vermengd met Javanen,

Boeginezen en eenige Arabische gelukzoekers, bewonen de kusten,

vooral aan de mondingen der stroomen, — een ras van spelers, opi-

um-rookers en roovers, wier hoofden veelal hun tijd verdeden

tusschen hunne vrouwen
, hunne vechthanen en de verdrukking

der arme Dajaks. De kleine staten, door deze zoogenaamde Maleijers

gesticht, verkeeren, zoowel uit een stoffelijk als zedelijk oogpunt be-

schouwd , in een toestand van diep verval , waartoe de vorsten door

hunne dwingelandij en knevelarij en door hunne begunstiging van den

zeeroof, die maar al te vaak den eerlijken handel van deze kusten

verdreef, niet weinig hebben bijgedragen. Een aantal van 50 a

60,000 Chinesche kolonisten is hier en daar onder deze Maleische

kustbevolking en tot diep in de binnenlanden verspreid; de meest

winstgevende takken der nijverheid, inzonderheid de bewerking der

goudmijnen, zijn schier uitsluitend in hunne handen. Gelijk

overal onderscheidt zich ook hier dit volk door onvermoeide ar-

’) Zie de reeds vroeger aangebaalde Algemeene statistieke kaart der

Ned. overzeescke bezittingen.
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beidzaamheid
,
maar tevens door zelfzucht en inhaligheid, die hen

voor edeler aandoeningen onvatbaar maken. Eenige weinige hon-

derden Europeanen of afstammelingen van Europeanen zijn in de

voornaamste handelsplaatsen gevestigd. De invloed ten goede, dien

zij op land en bevolking hebben geoefend, kan, met zeldzame uit-

zonderingen
, die echter in de laatste jaren menigvuldiger zijn ge-

worden , bezwaarlijk te laag worden geschat.

Wij zullen thans een vlugtigen blik werpen op de geschiedenis

van dit merkwaardig eiland, inzonderheid in betrekking tot den

handel. Over het verkeer der Chinezen met Borneo spreek ik la-

ter; de vraag of ook de Arabieren het vóór de Europeanen gekend

hebben , zou ik bevestigend durven beantwoorden , al geloof ik niet

dat bepaaldelijk dit eiland door het Mihradj of het Sobormah der

Arabische reizigers en geographen wordt aangeduid *). Omtrent

‘) Lane, Arabian Nights, Yol. III, pag. 85 notes, is van meening, dat

door het Mihradj der Arabieren Borneo wordt aangeduid; ten minste zoo

moet ik opmaken uit de aanhaling bij St. John, II, p. 254. Doch ik

moet hier opmerken
,
dat bij naauwkeuriger schrijvers Mihradj niet de naam

van een land, maar de titel van den vorst van Zabedj is, of liever dat

de geheele uitspraak van Mihradj op misverstand steunt, en daarvoor de

bekende Indische titel Maha-radja moet gelezen worden. Zabedj schijnt bij

de Arabieren een naam voor Java of Sumatra te zijn, of ook, daar de

heerschappij van den Maha-radja van Zabedj zich over vele naburige eilan-

den uitstrekte
,
de Soendasche eilanden in het algemeen aan te duiden.

Al-Biroeni zegt, dat de eilanden Zabedj bij de Arabieren, overeenkomen
met de Soewarna-dwipa of Goud-eilanden der Indische schrijvers. Volgens

de getuigenissen der Arabische reizigers moet het groote rijk van Zabedj

reeds in de Xde eeuw onzer jaartelling bestaan hebben. Wij kunnen dus

daarbij aan Madjapahit niet denken
,
dat wel drie eeuwen later gesticht is.

Welk derhalve dit rijk Zabedj was schuilt in het duister. Zie Reinaud,

Géographie d’Aboulféda, Introduction
, p. CCCLXXXIX—CCCXCII en

p. CDXXI—CDXXIII, welke schrijver echter aan de chronologische zwa-

righeid om Zabedj met Madjapahit te identifiëren niet gedacht heeft. Eenig-

zins andere resultaten worden uit de verwarde getuigenissen der Arabische

schrijvers afgeleid door Stüwe, Handelszüge der Araber, S. 310—317, die on-

der andere tot het besluit komt, dat Borneo bij de Arabische geographen

Sobormah heet. Men vindt dien naam bij Edrisi
;
maar zoo bet mij toeschijnt

heeft Sal. Muller, in zijne Bijdragen tot de kennis van Sumatra, bl. 19,
te regt opgemerkt, dat Sobormah of Sobarmah slechts eene verbastering is

van het Sanskrietsche soewarna
,
goud. Dit wordt door het boven aange-

haalde zeggen van Al-Biroeni slechts te waarschijnlijker.
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het tijdstip waarop Borneo het eerst door Europeanen werd bezocht

heerscht eenige onzekerheid. Door sommigen wordt aan den Por-

tugees Lorenzo de Gomez de eer toegekend van dit eiland liet eerst,

in het jaar 1518, op eene reis met het schip Sint Sebasliaan naar

China, te hebben aangedaan *); doch volgens de Barros werd Bor-

neo eerst in 1526 ontdekt, en wel door den Portugees Don Jorge

do Menezes op eene reis naar de Molukken, tot welker Gouverneur

hi
J benoemd was. In bet volgende jaar zond deze Vasco Lourenso

naar Borneo, om het land verder op te nemen en handelsbetrek-

kingen aan te knoopen 2
). Doch zoo Don Jorge werkelijk de eer-

ste Portugees was die Borneo bezocht, zou Spanje de ontdekking

van dit eiland aan Portugal kunnen betwisten. Want volgens Pi-

gafetta’s verhaal der reize om de wereld van Magellaan werd Bor-

neo reeds in 1521 door de vloot van dezen beroemden , in Spaansche

dienst staanden zeevoogd, doch eerst na het noodlottig uiteinde des

admiraals, aangedaan 3
). Hoe het zij, de kennis dezer eerste be-

zoekers van Borneo bepaalde zich tot het koningrijk Boerni

,

thans door letterverzetting Broeni of Broenei geheeten , aan de

Noordkust des eilands. Deze naam , naar hun taaleigen verplooid

,

ging over in dien van Borneo, welke op het gansche eiland werd

overgedragen, zoodat men later, ten einde het rijk van Boerni

bepaaldelijk aan te wijzen, daaraan tot onderscheiding den naam

van Borneo-proper , d. i. eigenlijk Borneo, gegeven heeft. Ik zal,

ten einde dien min voegzamen naam te ontwijken
,
dat rijk in het

vervolg steeds Broenei noemen, hetwelk genoeg van Borneo onder-

scheiden is , om niet voor verwarring te doen vreezen. Of nu die

naam Boerni Sanskriet is en eenvoudig »land” beteekent 4
), zal

‘) G. Muller, bl. 198—200, wien Temnrinck volgt, p. 134. Logan
zegt, p. 500, dat daar Temminck geene autoriteit voor dit berigt noemt,
en de Barros bet niet kent, bij het niet durft aannemen. Ook ik heb niet

kunnen opsporen vanwaar dit berigt is ontleend.
2

) Blume noot op G. Muller, t. a. p. ,
Logan, p. 500—502. Zie ook

Valentijn, bl. 243, en Historische beschrijving der reizen, I, bl. 161.
3

) Hist. beschrijv. der reizen, XVII, bl. 6, Mallat, les Philippines,

I, p. 13, Logan, p. 498, Low, p. 99.
4

) Sal. Muller, Bijdrage tot de kennis van Sumatra, bl. 60 noot, waar

3
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ik daarlaten; maar natuurlijk doet zich hier de vraag voor, of niet

de inboorlingen eencn naam voor het gansche eiland kennen, die

boven dien van Borneo de voorkeur verdienen zou. Nu zou men

zeker aan de Dajaks der binnenlanden te veel eer bewijzen, indien

men hun geographische kennis genoeg toeschreef, om te weten dat

hun vaderland een eiland is; zij kennen slechts den omtrek hun-

ner eigene woonplaatsen, en dus ook slechts namen van deelen,

niet van het geheel. Maar ook de Maleijers spreken zelden van

Borneo als een geheel , en duiden gewoonlijk de verschillende dee-

len aan door de namen der rijken ,
die er in gelegen zijn. Intus-

schen hebben de kustbewoners als zeevarenden genoegzame kennis

van hun land gekregen, om te weten dat het als eiland een op

zich zelf staand geheel vormt. Als zoodanig noemen zij het som-

tijds Tanah Kalamantan, zeldzamer Poelo Kalamantan, dewijl de

naam poelo, eiland, in den regel niet door hen wordt toegepast

op landen van zoo groote uitgestrektheid. Deze naam Kalamantan

is, meent men, ontleend aan zekere vrucht van peervormige ge-

daante, maar ook hier kent men, zelfs aan de Maleijers, zeker te

veel geographische kennis toe , wanneer men gelooft dat zij dien

naam aan Borneo hebben gegeven, dewijl het in vorm met die vrucht

overeenkomt 1
).

Reeren wij na deze uitweiding tot de geschiedenis terug. Vasco

Lourenso vond in Broenei geen gunstig onthaal, dewijl de koning

zich vrees liet aanjagen door een hem geschonken kostbaar tapijt

met levensgroote figuren, het huwelijk van Hendrik den VIIIsten

van Engeland met Catharina van Arragon voorstellende. Vermoe-

dende dat hier tooverij achter school, wilde de vorst noch het ta-

pijt in zijnen dalem, noch de Portugezen in zijne haven dulden 2
).

Gunstiger onthaal viel echter in 1550 aan den benoemden Gouver-

tevens over de verschillende schrijfwijzen van dezen naam gehandeld wordt.

Vgl. Temminck
, p. 133, Low, p. 2. Eene minder waarschijnlijke gissing

houdt Boerni of Broeni voor eene verbastering van waroeni
,

uit de zee

geboren; G. Muller, bl. 200, Temminck, p. 133.
l

) G. Muller, bl. 200, Low, p. 3, Temminck
,
p. 133 ,

Hunt B., p. XVII.
!

)
Yalentijn, bl. 243, Logan, p. 501, 502.
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neur der Molukken Gonsalo Pereira ten deel, en van dien tijd af

heeft een vreedzaam en voordeelig handelsverkeer tusschen de Por-

tugesche bezittingen in Indië en het rijk van P»roenei plaats gegre-

pen ,
waarvan echter de geschiedenis weinig bijzonderheden bewaard

heeft. Valentijn getuigt, dat nog te zijnen tijde een sterke uit-

voer van manufacturen uit Macao naar Broenei plaats had, en dat

de Portugezen daar ’s jaarlijks van 3 tot 3 schepen met peper laad-

den 1
). Ook op Banjer-massin aan de Zuidkust dreven de kooplie-

den van Macao in de zeventiende eeuw ijverig handel, en toen de

Sultan den wensch had uitgedrukt, dat een Portugeesch handelskan-

toor in zijn rijk mogt gevestigd worden, verschenen aldaar in 1688

Portugesche afgevaardigden, die echter, ontmoedigd door het onthaal,

kort te voren aan eenige schepen hunner natie, die door de inwo-

ners uitgemoord en geplunderd waren, ten deel gevallen, onverrig-

ter zake terugkeerden. Doch in hun gevolg had zich ook een Sici-

liaansche Theatijner monnik, Antonio Ventimiglia genaamd, naar

Banjer-massin begeven. Deze, met de Dajaks der binnenlanden ,
hier

Bejadjoe’s geheeten, in aanraking gekomen, besloot zijn leven aan

hunne bekeering te wijden. Hij kwam dus het volgende jaar terug,

en voer, zonder Banjer-massin aan te doen, regtstreeks de groote

rivier op , waar hij zich onder de Bejadjoe’s nederzette, en binnen

6 maanden tijds reeds 1800 hunner doopte. Hij verzocht nu aan

den Koning van Portugal, dat hem eenige zendelingen uit Europa

mogten worden toegevoegd , doch reeds in 1691 vernam men te Goa,

dat pater Ventimiglia gestorven was 2
). Inmiddels was werkelijk in

1689 of 1690 een verdrag met den Sultan van Banjer-massin geslo-

ten en een Portugeesch kantoor in zijne hoofdstad aangelegd, onder

voorwaarde, dat zij daar steeds een kapitaal van 40,000 piasters zou-

den beschikbaar houden. Doch toen in 1694 vier Portugesche sche-

pen te Banjer-massin ten handel verschenen, en de verraderlijke

inwoners in goed vertrouwen aan boord lieten , werden drie van

*) Logan
, p. 502, 503, Valentijn, bl. 243.

2

) Historische beschrijving der reizen, XIX, bl. 200—206, naar Ge-
melli Careri’s Giro del mondo. Kortelijk ook bij Sal. Muller, bl. 328—330.

3 *
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hen op wreedaardige wijze afgeloopen. Het vierde ontkwam nog

gelukkig ,
doch zonder te kunnen beletten', dat ook het kantoor werd

aangevallen en geplunderd en de directeurs en verdere beambten op

ellendige wijze om het leven kwamen. Deze treurige gebeurtenis

maakte een einde aan het verkeer der Portugezen met Banjer-mas-

sin x
). Valentijn schijnt van deze voorvallen geen naauwkeurige

kennis gedragen te hebben. Hij zegt alleen , dat een Portugeesch

priester omstreeks 1690 eene gemeente van wel 3 a 4000 zielen

onder de Dajaks in het gebied van Banjer-massin gesticht bad, toen hij

op last des Sultans werd omgebragt, waarop de gemeente weldra

verliep 2
)*

Niet minder dan de Portugezen onderhielden de Spanjaarden in

de Philippijusche eilanden het verkeer met Borneo
;

zij wisten

zich zelfs op de zaken van Broenei een grooten invloed te verschaf-

fen en waren herhaaldelijk met dat rijk in oorlog gewikkeld. In

1573 zonden zij een gezantschap naar Broenei om handelsbetrek-

kingen aan te knoopen , doch het doel dezer zending werd gemist.

In 1577 echter kwam de koning van Broenei, door zijnen broeder

van den troon gestooten , te Manilla hunne hulp inroepen ,
beloven-

de, zoo hij hersteld werd, het oppergezag van den koning van Spanje

te zullen erkennen. De gouverneur Don Francisco de la Sande nam

dit aanbod aan en verjoeg den overweldiger, die echter kort daarna

zijn broeder op nieuw onttroonde, waarop de Spanjaarden in 1580

andermaal eeue expeditie zonden onder bevel van kapitein Rivera

,

J

) Zie de schrijvers in de vorige noot aangehaald, van wie echter aan-

merkelijk verschilt het verhaal van de Roy, bl. 67— 73, 84—91. Doch
ik hecht niet veel waarde aan de wonderlijke verhalen van dezen reiziger.

Alleen het jaartal 1694, dat in de Historische beschrijving der reizen ge-

mist wordt
,
heb ik uit de Roy hier bijgevoegd. Dat Gemelli en de Roy

.

hoe ook hunne verhalen verschillen, op dezelfde gebeurtenis doelen, blijkt

onder andere daaruit
,
dat de eerste den kommandant van het ontkomen

Portugesche schip Manuel de Aranjo Garcez noemt
,
terwijl hij bij de Roy

Don Manuel of Don Emanuel
,
soms (bl. 67) Emanuel de Roosje en op

bl. 85 ,
voluit

,
Emanuel de Roija Grats wordt genoemd.

2

) Valentijn, bl. 252. Dit berigt schijnt door hem ontleend aan de Roy

,

bl. 127, 128. De Calyongh Cajamp van deze schrijvers is waarschijnlijk

de Kali (rivier) Kahajan
;
Sal. Muller

,
bl. 330.
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die ook nu den wettigen vorst herstelde 1
). Een derde expeditie

tegen Broenei had plaats in 1645 onder majoor Monforte, ten einde

de bewoners van dat rijk te straffen voor hunne deelneming in de

rooverijen der Soeloe-eilanders. De Spanjaarden verbrandden de hoofd-

plaats en eenige andere kampongs, vernielden een aantal schepen en

voerden omstreeks 200 gevangenen met zich. Later,, en welligt ook

vroeger, is Broenei meermalen in de twisten en oorlogen der Span-

jaarden met de Soeloe-eilanden betrokken geweest, tot eindelijk

omstreeks 1685 de gouverneur van 3Ianilla eene overeenkomst van

vriend- en bondgenootschap met den vorst van dat rijk tot stand

bragt. In 1750 stond de koning van Broenei aan de Spanjaarden

zijne aanspraken af opeen deel van het eiland Paragoa (Palawan) 2
).

Volgens Leyden hebben de Spanjaarden eene vestiging gehad op

kaap Oensang, die zij later aan de Soeloe-eilanders overlieten. Wer-

kelijk vindt men hier nog in de bosschen de talrijke nakomeling-

schap van het vee , dat zij derwaarts hebben overgebragt 3
).

Intusschen hadden zich geduchte mededingers voor de Spanjaar-

den en Portugezen in de Indische wateren vertoond, en ook wel-

haast hunne aandacht op de schatten van Borneo gevestigd. De

Nederlandsche vlootvoogd Oli vier van Noord deed tegen het einde van

1600 Broenei aan , en in 1604 vertoonde zich van Waerwijk op

de nog schaars bekende Westkust. In 1608 rigtten de Nederlanders

eene faktorij op te Sukkadana , en een jaar later sloot Bloemaert

een contract met den Sultan van Sambas. Later verwierf zich de

Nederlandscbe Oost-Indische Compagnie meer en meer een overwe-

gend gezag op de Westkust en zelfs de pogingen der Engelschen

,

om te Sukkadana vasten voet te verkrijgen, wist zij te verijdelen.

Daarentegen werd het verkeer met Broenei door haar verwaarloosd.

Tijdens het diep verval der Compagnie tegen het einde der acht-

‘) Logan, p. 499, en ten deele Mallat, les Philippines
,
p. 77, 78,

Temminck, p. 193, 194.
2

) Low, p. 99, Logan, p. 499, 500. Logans kort verhaal van het

verkeer der Spanjaarden met Borneo is grootendeels getrokken uit de En-
gelsche vertaling van Zuniga’s Geschiedenis der Philippijnsche eilanden.

s

) Leyden, p. 11, Hunt S. A.
, p. 55, Earl

,
p. 326.
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tiende eeuw ,
werden de établissementen op de Westkust in 1791

geheel door haar verlaten. De geschiedenis van het verkeer der

Nederlanders met de Westkust, hier in groole trekken geschetst,

zal ik later uitvoerig verhalen.

Inmiddels had de Compagnie ook op een ander deel van Bor-

neo hare aandacht gevestigd. Aan de Zuidkust was , zoo verre

de historische herinneringen reiken, de voornaamste staat steeds die

van Banjer-massin. Reeds in 1606 werd Gillis Michielszoon door

het opperhoofd van Bantam derwaarts ten handel gezonden, doch

door den Sultan aan land gelokt en vermoord 1
). Bloemaert schijnt aan

den hem verstrekten last, om ook met Banjer-massin betrekkingen aan

te knoopen, niet te hebben voldaan. Hij oordeelde, dat zoo de Nederlan-

ders zich te Sambas konden nederzetten, zij zich om Banjer-massin

niet behoefden te bekreunen , waar de Chinezen den handel bedor-

ven hadden 2
). In 1644 werd Banjer-massin bezocht door Jakob

van der Meulen met het schip Frederik Hendrik op reis naar Am-

hoina 3
). Doch het duurde tot 1660 eer een contract tusschen de

Oost-Indische Compagnie en den Sultan van Banjer-massin tot stand

kwam 4
). Vier jaren later werd dit vernieuwd en geampliëerd, op

dien voet, dat de handel op Banjer-massin geheel aan de Compa-

gnie overgelaten en haar de uitsluitende levering der peper tegen

zeer matige prijzen verzekerd werd 5
). Doch ook nu werd het mo-

nopolie der Compagnie, zoo het schijnt door toedoen en ten behoeve

der Portugezen, herhaaldelijk geschonden, hetgeen aanleiding gal

tot gedurige oneenigheden en de voordeelen, die men zich beloofd

had, deed te loor gaan. Zoo kon in 1665 de koopman Antonie

Hurdt slechts 56 lasten peper bijeenbrengen. Diensvolgens werd

*) Valentijn
,

bl. 244, Sal. Muller, bl. 327.

*) Bloemaert, bl. 100, 101.
s
)

Valentijn, bl. 246; van Capellen Mon.
, p. 165, verwart dit bezoek

van van der Meulen te onregt met de ouderhandelingen over een verdrag

in 1664.
4
)

Dit contract van 1660 wordt vermeld in de Historische beschrijv. d.

reizen, XVIII, bl. 153, en door Tobias B., bl. 22, die uitdrukkelijk zegt,

dat dit het eerste was en niet meer te vinden is.

5
) Tobias B.

,
en van Capellen Mon., t. a. p.
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reeds in 1G67 de faktorij geligt; en ofschoon de bezetting het vol-

gende jaar terugkeerde, brak zij in 1669 andermaal op x
). De

omstandigheden, die hiertoe aanleiding gaven, worden door onze

oude schrijvers niet vermeld, ofschoon Valentijn zegt, dat de Com-

pagnie, de ondervinding verkregen hebbende, dat het volk van

Banjer-massin verraderlijk, bedriegelijk en trouwloos was , hare

dienaren aan de wederoprigting van een kantoor niet wilde wa-

gen 2
). Wij vernemen echter eenige nadere bijzonderheden uit

de reis van den Italiaan Gemelli Careri. Hij verhaalt, dat de zaak-

gelastigde, met een uit een roer geblazen en vergiftigd pijltje, ver-

raderlijk door de inwoners gedood werd. Zijn opvolger eischte de

bestraffing des sluipmoordenaars, maar ontving van den Sultan ten

antwoord, dat de euveldader naar een verwijderd oord bij zijne

bloedverwanten gevlugt was, doch dat men hem gaarne zou uitle-

veren, indien de Hollanders bijstand wilden verleenen om hem op

te vatten. Deze lieten zich verschalken , en de kommandant werd

met al zijn volk vermoord, terwijl het alleen aan twee Hollandsche

schepen, die op de rivier lagen, gelukte het gevaar te ontsnappen 3
).

De betrekkingen der Hollanders met Banjer-massin waren en hie-

ven nu gedurende eene reeks van jaren afgebroken 4
). Hunne afwe-

zigheid maakten zich eerst de Portugezen en later de Engelschen

*) Tobias B.
,

bl. 22. Vgl. Valentijn, bl. 246, die bier echter onnaauw-
keurig en onduidelijk is.

a

) Valentijn, bl. 246.
3
) Historische beschrijv. d. reizen, XIX, bl. 203, Sal. Muller, bl.

330. Gemelli, van het jaar 1694 sprekende, zegt volgens die schrij-

vers, dat dit verraad, jegens de Hollanders gepleegd, 35 jaren vroeger

had plaats gehad. Ik kan dit slechts met de geschiedenis overeenbrengen
door aan te nemen, dat daarvoor 25 moet gelezen worden. Van Capellen
Mon., t. a. p. ,

zegt aangaande het gebeurde in 1669 , dat de Hollanders
reeds lang de oogen hadden moeten sluiten voor de schending van hun
monopolie door de Engelschen en Chinezen, en dat eindelijk, zoo men
meent door opstoken der Engelschen, onze schepen onverwachts werden aan-
gevallen en geplunderd en de Sultan eene vijandige houding tegen ons aan-
nam. Nagenoeg hetzelfde zegt Temminck

,
p. 177. De Engelschen zijn

hier, geloof ik, te onregt bijgehaald; ’t blijkt mij althans niet, dat zij zich

vóór 1696 op Borneo’s Zuidkust vertoond hebben.

*) Ik durf niet als zeker aannemen, wat Leyden, p. 17, zegt, dat in

1686 Koetei en Passir met de Hollanders contracten maakten. Ik heb
daarvan nergens elders een spoor gevonden.
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ten nutte; met welken ongelukkigen uitslag hebben wij van de eer-

sten reeds gezien, en zal ik van de laatsten straks mededeelen. Slechts

even stip ik bier aan de zonderlinge lotgevallen van kapitein Jakob

Janszoon de Roy, die na vele wonderlijke uitreddingen in 1692 te

Banjer-massin gekomen, zich daar in de gunst des Konings zou heb-

ben weten te dringen, doch later de hem door den nijd der rijks-

grooten opgedrongen besnijdenis slechts door de vlugt zou hebben

kunnen ontgaan 1
). De vele ongeloofelijke voorvallen in dit reis-

verhaal opgedischt doen omtrent de waarheidsliefde des schrijvers

billijken twijfel voeden.

De Banjerezen, sedert bet opbreken van bet Engelscb kantoor in

1707 van alle verkeer met de Europeanen verstoken
, zochten in

1712, toen zij in oorlog met Broenei gewikkeld waren, de betrek-

kingen met de Nederlandsche Oost-Indiscbe Compagnie zelven weder

aan te knoopen. Te gelijker tijd schier verschenen afgevaardigden

der beide staten te Batavia , om de hulp der Compagnie in te roe-

pen
, terwijl die van Banjer-massin tevens in last hadden baar den

peperhandel aan te bieden. De afgevaardigden van Broenei werden

met eene beleefde weigering teruggezonden
;

doch de kapitein-luite-

nant N. van den Bosch en de onder-koopman Abraham Poele , die

reeds bet jaar te voren eene vruchtelooze reis naar Banjer-massin
,

om over het herstel der faktorij te handelen ,
ondernomen hadden

,

werden onder deze veelbelovende voorteekenen andermaal tot het-

zelfde einde derwaarts gezonden. Daar aangekomen bevonden zij

echter, dat de Chinezen zoo zeer den peperhandel in handen hadden

,

dat er niets van belang te doen viel, waaruit zij opmaakten dat de

Banjerezen op de komst onzer schepen alleen hadden aangedrongen,

ten einde die als een wapen tegen hunne vijanden te gebruiken 2
).

De Compagnie zag dus weder af van het voornemen om zich an-

dermaal te Banjer-massin te vestigen ,
doch de Sultan , die de Eu-

ropesche goederen niet ontberen kon, herhaalde telkens zijn aanzoek.

J

) Zie de Roy, passim.
2
) Valentijn, bl. 247, 248, Sal. Muller, bl. 331, van Capellen Mon.,

p. 166, Tobias B., bl. 23, Hamilton bij Logan
,

p. 511.
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hetgeen eindelijk in 1726 het hervatten der vaart ten gevolge had 1
).

In 1733 werd nu ook een nieuw verdrag met den Sultan aange-

gaan, waarbij de Compagnie beloofde hem tegen zijne vijanden bij

te staan , en haar daarentegen de alleenhandel in peper verzekerd

werd, met uitzondering van ééne jonk, die jaarlijks naar China

zou bevracht worden. Deze overeenkomst werd echter veel minder

voordeelig geacht, dan die van 1664, waarschijnlijk om het mis-

bruik , waartoe deze uitzondering aanleiding gaf. Een aantal vaar-

tuigen bleef tusschen China en Banjer-massin varen en het schip,

dal de Compagnie sedert 1726 jaarlijks hierheen zond , werd, onder

voorwendsel van misgewas of verval der pepertuinen, telkens met

ongenoegzame lading teruggezonden. Hierbij voegden zich sedert

1736 ernstige klagten over het toenemen van den handel der En-

gelschen met Banjer-massin. Een en ander deed de Compagnie in

1746 besluiten haar monopolie met geweld te handhaven. Onder

bevel van den luitenant Ackervelt zond zij drie schepen en twee

barken , om de haven van Banjer-massin te blokkeren
, en niet

slechts de schepen der Chinezen, maar die van alle vreemde natiën

af te wijzen 2
).

In het volgende jaar had eene nog grootere uitrusting plaats. In

Maart 1747 vertrok de opperkoopman van der Heyden met de sche-

pen Hartelust, Ruiter, Quixotte, Galathea, Dubbele Arend en Spion

en eene aanzienlijke krijgsmagt, om den Sultan van Banjer-massin

tot betere opvolging der contracten te noodzaken. Deze vorst wachtte

echter de vijandelijkheden niet af, maar was dadelijk tot minnelijke

schikking bereid, met dat gevolg, dat een nieuw contract, even

gunstig als dat van 1664 , werd aangegaan. Behalve den uitsluiten-

den peperhandel , kregen de Hollanders het regt om een fort te

bouwen te Tabenio en eene faktorij op het eiland Talas
,
gevormd

*) Volgens van Capellen Mon. reeds in 1714. Ik volg hier van Kam-
pen, III, bl. 56, en Sal. Muller, bl. 332.

2

) Van Kampen, III, bl. 56, 57, volgens de secrete resolutiën van 1746,
Tobias B., bl. 23, Hogendorp, Coup d’Oeil, p. 379, van Capellen Mon.,
p. 166, die te onregt beweert, dat de Sultan het contract van 1733 getrouw
handhaafde.
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door de vereeniging der rivier van Martapoera met de Barito of ri-

vier van Banjer-massin 1
).

In 1756 hadden nieuwe onderhandelingen plaats , waartoe voor-

namelijk de onmagt des Sultans om zijn gezag in de onderhoorige

staten van Koetei en Berouw op de Oostkust te handhaven
,

aanlei-

ding schijnt gegeven te hebben. De opperkoopman J. A. Paravicini

vertrok naar Banjer-massin en sloot er den 20sten October eene nieu-

we overeenkomst. De Sultan beloofde daarbij jaarlijks 15000 pi-

kols peper te zullen leveren tegen 6 Spaansche matten de pikol

;

de prijs van het goud werd op 12 Spaansche matten de tail gesteld

en het Hollandsche geld in Banjer-massin gangbaar verklaard. Ook

eenige voordeelen uit de diamant-mijnen vloeijende werden aan de

Compagnie verzekerd. Maar de gewigtigste bepaling was die, waarbij

de vorst van zijne dierbare bondgenoot, de Compagnie, de belofte

verwierf van hulp tot het heroveren der afvallige gewesten Sangouw,

Sintang , Lewei , Berouw en Koetei , waartegen hij haar uit de in-

komsten dier provinciën 80 pikols vogelnesten , 160 pikols was en

340 tail goud toezegde. Ik zal gelegenheid hebben over de aan-

spraken , die Banjer-massin, blijkens dit contract, op de binnen-

landsche, thans tot de Wester-afdeeling gerekende, staten van San-

gouw, Sintang en Lewei maakte, elders uitvoeriger te spreken. Hier

merk ik nog slechts op , dat van de beloofde hulp , en dus ook van

de daarvoor bedongen belooning , nimmer iets gekomen is 2
).

Omstreeks het jaar 1780 werd, gedurende de minderjarigheid des

wettigen troonopvolgers, het rijk bestuurd door zijnen neef Pange-

ran Nata. Deze maakte zich echter ,
onder den titel van Panemba-

han Ratoe, geheel van de regering meester; de jonge Sultan vlugtte

naar de Oostkust. Het gebied van Banjer-massin strekte zich toen-

maals uit van Kota-waringin op de Zuid- tot Berouw op de Oostkust;

‘) Tobias B., bl. 24, van Capellen Mon., p. 166. — HogeDdorp, Coup
d’Oeil, p. 379, en na hem Sal. Muller, bl. 332, plaatsen dit contract te

onregt in 1746.
2
) Tobias B., bl. 24, van Capellen Mon., bl. 166, welke laatste zegt,

dat bij dit verdrag de regten van den Sultan op Berouw, Koetei, Passir

en Kota-waringin aan de Oost-Indische Compagnie zijn afgestaan.
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doch de ondergeschiktheid der meer afgelegene provinciën bestond

weinig meer dan in naam. Dit geldt inzonderheid van de Oostkust-

staten , die hare opkomst grootendeels te danken hebben aan der-

waarts van Celebes overgekomen Boeginezen. In de hoop op buit

kozen dezen de partij van den wederregtelijk van den troon gedron-

gen vorst; in 1785 landden 5000 Boeginezen te Tabenio, drongen,

alles verwoestende, tot in de nabijheid van de vorstelijke residentie

Martapoera door, en bragten welhaast den Panembahan Ratoe zoodanig

in het naauw , dat hij geene uitkomst wist dan zich in de armen

der Compagnie te werpen. Deze
,
zich weinig bekommerende om de

wettigheid der aanspraken van de beide twistende vorsten, en alleen

haar eigen voordeel beoogende, besloot aan zijne beden te voldoen,

toen zij bemerkte dat de Panembahan gereed was zich iedere opoffe-

ring te getroosten. Zij zond eene krijgsmagt onder het bevel van

den kapitein Hofman, die tevens als Commissaris met de regeling

der zaken van Banjer-massin belast was. De Boeginezen werden nu

spoedig tot den aftogt genoodzaakt en de rust hersteld, doch de Pa-

nembahan moest zijne handhaving op den troon met een nieuw con-

tract koopen, waarbij hij schier alle wezenlijke magt aan de Com-

pagnie afstond. Dit contract kwam den 15 Augustus 1787 tot stand,

en werd twee jaren later nog met een additioneel artikel vermeer-

derd. De vorst stond der Compagnie zijn rijk af, om dit slechts als

leen en onder eed van trouw uit hare handen terug te ontvangen. De

regeling der troonsopvolging en de benoeming aller hooge staatsbeamb-

ten moesten door de Compagnie worden goedgekeurd. Passir en andere

distrikten op de Oostkust, het eiland Laut en de helft van de zoo-

genaamde Doeson, een uitgestrekt distrikt in de bovenlanden aan de

Barito-rivier , werden onder het regtstreeksch beheer der Compagnie

gesteld , even als ook de Chinezen en andere vreemdelingen in het

rijk woonachtig. De Panembahan verbond zich de Compagnie in

hare oorlogen bij te staan , en allen die zich in zijn rijk tegen

haar verzetteden uit te leveren of voorbeeldig te straffen. Het be-

heer der tollen, der diamant- en goudmijnen , uitgezonderd die van

Doekoe-kanan en Doekoe-kiri, en der vogelnestklippen werd aan
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de Nederlanders afgestaan tegen uitkeering der halve opbrengst aan

den vorst. De Compagnie verkreeg het regt om door het gansche

rijk hout te doen kappen, en daarvoor de dienst van ’s vorsten

onderdanen tegen billijke belooning te vorderen. Het peper-mono-

polie werd gehandhaafd
;

alle nagelen moesten worden uitgeroeid en

nimmer mogten eenige aangekweekt worden. Alle munten in de be-

zittingen der Compagnie gangbaar zouden het ook te Banjer-massin

zijn, en geene Europesche natie buiten de Nederlanders mogt dit

rijk bezoeken 1
).

Dus had de staatkunde der Compagnie, gelijk eene slang, het rijk

van Banjer-massin allengs met hare plooijen omkronkeld
;
maar toen

zij het geheel in hare magt had , voelde zij hare eigene krachten

uitgeput en liet het uit eigen beweging los. De Commissaris Hof-

man, die een grooten invloed op Banjer-massin oefende, werd niet

lang na de regeling der zaken vermoord. De Residenten, die hem

opvolgden, bragten, door hun wangedrag en hunne onbekwaamheid

,

het bestuur der Compagnie geheel in minachting. In 1797 werd de

heer Francois van Boekholtz, die twee jaren vroeger Banda hij capi-

tulatie aan de Engelschen had overgegeven
, tot herstel der zaken her-

waarts gezonden. Deze vond de inwoners der aan ons afgestane

landschappen, ten gevolge der gedwongen peperkultuur , zeer afkee-

rig van ons bewind, en den peperbouw zelven, bij gemis van mili-

taire magt en ten gevolge van verkeerde maatregelen , van jaar tot

jaar achteruitgaande. Dit noopte hem, bij het sluiten van een nieuw

contract, het bestuur dier landschappen onder zekere bepalingen voor

drie jaren aan den Panembahan terug te geven 2
). Ofschoon nu de-

zelfde Commissaris in 1802
(

nogmaals naar Banjer-massin terugkeerde.

J

) Van Kampen
,
III, bl. 329—332, Tobias B.

,
bl. 25, 26, Hogendorp

,

Coup d’Oeil, p. 379, Temminck, p. 178, 179, Sal. Muller, bl. 333. Van al

deze schrijvers verschilt van Capellen Mon.
, p. 166, 167, daarin, dat vol-

gens hem de Boeginezen in 1785 tegen den wettigen Sultan opstonden, dat

de Compagnie hem van zijne vijanden verloste
,
doch later

,
toen haar zijne

ongeschiktheid voor het bestuur was gebleken
,
de partij koos van Pangeran

Nata (dien hij als des Sultans broeder voorstelt) en hem op den troon plaatste.
2

) Van Kampen, III, bl. 378—380, Tobias B., bl. 26, Mijer, Leven

van den Gouv.-Gen. van Overstraten, in het Tijdschr. v. N. I., III, 1, bl. 243.
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om bij eene verandering in de regering , die toen plaats had ,
de

contracten te hernieuwen , werd de staat van zaken niet gunstiger.

De inkomsten verminderden zoodanig, dat reeds in 1805 het opbre-

ken van Banjer-massin een punt van beraadslaging bij de Hooge

Regering uitmaakte. Er werd toen nogmaals een ambtenaar tot

inspectie der peper-tuinen gezonden, die over de zaken van Ba-

njer-massin een zeer ongunstig rapport uitbragt 1
). Eindelijk werd

onder het bestuur van den Maarschalk Daendels, den 29stcn Mei

1809, Banjer-massin als een lastpost, die door de peper-opbrengst

de kosten niet dekken kon, geheel verlaten 2
).

Wij zullen nu , alvorens de gebeurtenissen tijdens het herstel

van het Nedcrlandsch gezag op Borneo gade te slaan , ook de op-

komst en den voortgang van den handel der Engelschen op dit

eiland vlugtig in oogenschouw nemen. Het is zonderling dat wij

omtrent het vroeger verkeer dezer natie op Borneo zoo gebrekkig

onderrigt zijn. Yalentijn zegt 3
)

dat zij reeds zeer vroeg op Bor-

neo gehandeld hebben, en gist dat dit omstreeks 1609 begonnen

is, maar brengt geene enkele bijzonderheid bij vroeger dan 1696.

De Engelsche schrijvers weten daar niets bij te voegen; want het

kan naauwelijks als eene bijdrage tot de geschiedenis van den

handel der Engelschen op Borneo beschouwd worden, dat kapitein

Cowley in 1685 met een schip der Boekaniers Broenei aandeed,

waar hij zich voor een Spanjaard liet doorgaan 4
). In liet gemelde

jaar 1696, terwijl kapitein de Roy zich te Kola-waringin of Ko-

ta-ringin aan de Zuidkust ophield, werwaarts hij van Banjer-massin

gevlugt was, vertoonde zich aldaar voor het eerst een Engelsch

schip, hetwelk eene reis had gedaan van Sukkadana op de West-

kust naar Banjer-massin, en zich thans op zijne terugreis te Ko-

ta-ringin van leeftogt en water kwam voorzien. De Roy verzocht

‘) Tobias B., bl. 26, 27.
2

) Tobias B.
,

bl. 26, Daendels, Staat der Ned. O. I. bezittingen, bl.

73, Temminck, p. 179, Sal. Muller, bl. 333, van Capellen Mon.
,

p. 167,
van Kampen, III, bl. 483.

3
) Bl. 248.

*) Ilist. beschrijv. der reizen, XVIII, bl. 225, Logan, p. 499, 508.
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en verkreeg verlof om de reis naar Snkkadana mede te maken

,

waar hij werd aan land gezet !
). Het blijkt uit deze bijzonderheid

,

dat Sukkadana toen ter tijd door de Engelschen werd bezocht.

Dit wordt ook bevestigd door de hulp, welke Engelsche kooplieden

aan den Sultan van Sukkadana, tijdens den aanval van Bantam en

de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie op zijn rijk, in 1699

bewezen 2
). Zelfs moeten , volgens andere getuigenissen , de Engel-

schen daar toen ter tijd eene faktorij bezeten hebben, die echter

bij de verovering van Sukkadana door Bantam werd verlaten 3
).

Ook vóór de vernieling van Sukkadana in 1780 door Pontianak in

verband met de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, moet die

haven weder druk door Engelsche en ook door Fransche schepen

bezocht zijn. Beide malen schijnt handelsjaloezij de voorname drijf-

veer der Compagnie geweest te zijn, om zich in de twisten der

inlandsche vorsten te mengen 4
). Sedert handelden de Engelschen

op de Westkust te Pontianak, tot 1791 met oogluiking van den

Hollandschen Resident, later openlijk, toen de Westkust door de

Hollanders verlaten was 5
).

Gewigtiger is de geschiedenis van de betrekkingen der Engelschen

tot Banjer-massin. Reeds in 1698 schijnen zij aldaar een contract

met den Sultan gesloten te hebben , met het doel om van Ba-

njer-massin den hoofdzetel van hunnen handel in deze gewesten

te maken , hetgeen aan de dienaren der Hollandsche Oost-Indi-

sche Compagnie niet weinig bezorgdheid inboezemde 6
). In 1702

werd door de Engelschen eene faktorij te Banjer-massin aangelegd >

aan welker hoofd in onze^ berigten de titel van kapitein Moor wordt

‘) De Roy, bl. 119, 121, Valentijn, bl. 248.
2
) Zie hierover Hoofdstuk III.

3

)
Radermacker, bl. 110, zegt: „de Engelschen zijn eenige jaren geze-

ten geweest op Sukkadana tot in het jaar 1694, toen zij het in ’t geheel

verlaten hebben.” De loop der gebeurtenissen noopt mij tot de gissing, dat

in plaats van 1694 moet gelezen worden: 1699. Volgens Logan
, p. 54,

spreekt ook Hamilton in zijn New account of the East Indies van eene

faktorij, die de Engelschen eenmaal te Sukkadana bezeten hebben.

*) Leyden, p. 28.
B

) Leyden, p. 42, 43, Logan, p. 511.
c

) Tobias B.
,

bl. 23, Temminck, p. 178, van Capellen Mon., p. 165.
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gegeven. Het getal der Engclschen bedroeg niet meer dan 40, van

welke echter nog velen aan scheurbuik en andere ziekten stierven

;

doch zij hielden aanvankelijk een aantal van meer dan 200 Boegi-

nezen in dienst, later tot op de helft versmolten, en wisten zich

bovendien den bijstand van 500 vrije Boeginezen, onder hun hoofd

To Patawan ,
te verschaffen. De directeur der faktorij woonde op

een vlot van bamboe met zolderingen , waarop Boeginezen de wacht

hielden 1
). Bovendien hadden zij aan den oever der rivier eene

kleine redoute van aarde, met 10 stukken ijzeren geschut gewapend

en mede door Boeginezen bezet. Niet lang waren zij hier gevestigd,

of de hebzuchtige Banjerezen smeedden tegen hen een aanslag.

Doch in tijds hiervan onderrigt, wisten zij dien niet slechts te ver-

ijdelen, maar maakten zich zelfs van de hoofdplaats, alsmede van Ta-

tas, Kajoe Tinggi en Martapoera meester, waarbij zij 7 metalen

stukjes, 100 draaibassen en 20 kojangs peper veroverden. Zij vor-

derden daarop van den Sultan eeneoorlogsbelasting van 5000 Spaansche

matten, en gaven hem na de voldoening daarvan de veroverde plaatsen

terug, alleen zorg dragende Banjer-massin in hunne magt te houden,

ten einde hun voortdurend veilig verblijf aldaar te verzekeren 2
).

Later schijnt het beheer der faktorij in minder goede handen

geraakt te zijn. De Engelschen hadden in 1702 eene sterkte aan-

gelegd op Poelo Kondor, een eiland op de kust van Kambodja, ten

einde een vast punt in de Ghinesche zee te bezitten. Ook deze

sterkte was voor een groot gedeelte door Boeginesche of Makassaar-

sclie soldaten bezet geweest, die, aan het muiten geslagen, de En-

gelschen grootendeels hadden om hals gebragt. Het overschot ont-

') Men denkt hierbij aan het waterkasteel
, hetwelk de Roy voor den

vorst van Banjer-massin bouwde en op bl. 61 met bijgevoegde afbeelding

beschrijft. Hamilton bij Logan, p. 510, beschrijft het in den tekst genoemde
vlot als gemaakt van groote aaneen gebonden boomen

,
en met kabels van

rotan vastgehecht aan andere boomen, die bij den oever der rivier in het

water stonden.
2

) Dit schijnt mij ongeveer de zin te zijn van het uitvoerige maar ver-

warde berigt bij Valentijn
,

bl. 248—250 (vgl. III: 2, c, bl. 207), rus-

tende op tijdingen over Makasser te Batavia ontvangen en van inlandsche

spionnen afkomstig. Uit Valentijns berigt is ook geput door Leyden, p.

23, 24, Logan, p. 508, 509, en Sal. Muller, bl. 331.
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vlugtte naar Banjer-massin, en daaronder een zekere Cunningham,

die tot heelmeester was opgeleid , en een groot liefhebber der natuur-

lijke historie was, maar weinig geschikt om de belangen der Compagnie

naar eisch te behartigen. Deze Cunningham kwam echter aan het

hoofd der faktorij, maar liet het beleid der zaken aan anderen, even

onbekwaam als hij zelf, over 1
). Inmiddels werd, volgens het plan

van zekeren kapitein du Barry, eene nieuwe faktorij aan wal, doch,

wegens het moerassige terrein , op in den grond geheide palen ge-

bouwd. Dit was een kostbaar en langwijlig werk, dat naauwelijks

ten halve voltooid was, toen eene noodlottige gebeurtenis aan de

Engelsche nederzetting te Banjer-massin een treurig einde maakte 2
).

In 1704 was de Engelsche faktorij te Siam afgeloopen en de

bezetting grootendeels door de Siammers gekrist. Het opperhoofd,

William Thiens, werd zelf ligt gewond en gevangen gezet, doch

had het geluk te ontvlugten. Hij werd daarop tot opperhoofd der

faktorij te Banjer-massin benoemd , doch het duurde meer dan

twee jaren eer hij gelegenheid had zich derwaarts te begeven. Ein-

delijk kwam hij den 2S sten October 1707 met de sloep 3Iercurius

aldaar aan , doch alleen om vier dagen later van de vernieling der

faktorij getuige te zijn 3
).

De Engelschen hadden door hun trotsch gedrag te Banjer-massin

veel aanstoot gegeven , en ten laatste ook den Sultan
,
door het on-

derzoeken eener koninklijke boot, die eene vrouw van aanzien de

rivier af voerde, zoozeer beleedigd, dat hij geduchte wraak zwoer en

heimelijk een leger verzamelde, om de faktorij en op de rivier lig-

gende schepen der Engelschen aan te tasten. Dezen, de lucht ge-

‘) Hamilton bij Logan, p. 510, Ritter, Erdkunde von Asien, Th. IV,

S. 1018, Sal. Muller, bl. 331, Hunt B., p. XXVI, LVIII, welke laatste,

vaak verregaand onnaftuwkeurige schrijver niet aarzelt den moord der En-
gelschen te Poelo Kondor toe te schrijven aan „ Javaansche soldaten

,
ge-

leverd door den Gouverneur-Generaal te Batavia.” Ritter zegt, zoo het

schijnt volgens Dampier, dat de vestiging te Banjer-massin door de ontko-

menen aan den moord van Poelo Kondor was aangelegd; doch dit is met

de hierboven volgens Valentijn medegedeelde berigten niet overeen te bren-

gen, en wordt zelfs door Hamiltons verhaal genoeg wederlegd.
s

) Hamilton bij Logan, p. 510.
8

) Valentijn, bl. 250. Vgl. III: 2, c, bl. 76.
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kregen hebbende van ’s konings voornemen , verlieten de faktorij

en borgen zich op de schepen. Toen de nacht gekomen was, wer-

den zij door meer dan 100 praauwen en ongeveer 3000 man aan-

gevallen, van welke een deel aan land gingen en de faktorij en

versterkingen verbrandden, terwijl de overigen de schepen aanvie-

len, die zich echter tot geduchten tegenweer bereid hadden. Na

eene wanhopige worsteling, waarbij de Banjerezen groot verlies le-

den, gelukte het aan den heer Thiens met twee groote, aan de

Compagnie behoorende schepen naar Batavia te ontsnappen, waar

zij in reddeloozen toestand aankwamen. Doch twee kleinere sche-

pen, aan bijzondere handelaars toebehoorende, waren minder geluk-

kig, en werden met een groot deel der bemanning door de Banje-

rezen verbrand. Aan boord van een dezer scheepjes bevond zich een

aanzienlijk Nederlander, de heer Jakob Hoogkamer, die in 1701,

als afgevaardigde der Oost-Indische Compagnie aan het Hof van Pcr-

zië, grooten lof had ingeoogst, doch sedert te Batavia in twee proces-

sen gewikkeld en in zijn huis gegijzeld zijnde, aan boord van het

Engelsche scheepje was ontsnapt. Toen de brand in het vaartuig

gestoken werd, ontkwam hij met den Engelschen kapitein door de

kajuitvensters, en voer heimelijk met een bootje naar land, waar zij

zich in de bosschen verscholen. Nadat de Banjerezen zich verstrooid

hadden , noopte de kapitein den heer Hoogkamer zich met hem naar

het strand te begeven , ten einde te zien of het hun nog gelukken

mogt zich op een der Engelsche schepen te redden. Doch deze
, door

zware koorts aangetast, was tot alle inspanning buiten staat. De ka-

pitein vertrok daarop alleen , onder belofte dat hij pogingen zou

aanwenden, om zijnen medgezel later af te halen. Het gelukte hem

de Engelsche schepen te bereiken
;
doch toen hij daags daaraan den

heer Hoogkamer kwam zoeken, vond hij slechts zijn lijk 1
).

Met het opbreken der faktorij was echter de handel der Engclschen

‘) Hamilton bij Logan
,

p. 510, 511, Valentijn, bl. 250 , 251 (vgl.

bl. 247 en V, 1, a, bl. 285, 286), Low, p. 101, Tobias B., bl. 23,
Temminck, p. 178, van Capellen

,
p. 165. Sommige schrijvers plaatsen

ten onregte de vernieling der faktorij in 1705. Zie Yalentijn, bl. 251,
en Hist. beschrijv. d. reizen, XVIII, bl. 153.

4
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op Banjer-massin niet geëindigd. De koning zelf was niet geneigd

de zaken tot het uiterste te drijven en verspreidde zooveel mogelijk,

dat hij de Engelsche schepen van bijzondere kooplieden vrijelijk zou

toelaten, ofschoon hij het herstel der faktorij nimmer zou gedoogen.

In 1714 verscheen kapitein Daniël Beeckman als afgevaardigde der

Britsche Compagnie te Banjer-massin; hij vond dat de Engelsche naam

er nog zeer gehaat was, maar wist door zijn verzoenend gedrag eene

toenadering te bewerken. De Engelschen bezochten dus bij voortdu-

ring Banjer-massin om peper te laden, en werden er wel ontvangen

;

zij bleven, ook na het contract van 1755, de mededingers der Hol-

landers, en zelfs was in 1756 bun handel alhier zoo aanzienlijk, dat

daarover luide klagten door de dienaren der Hollandsche Compagnie

werden aangeheven. Aan dezen verboden handel werd echter door

de krachtige maatregelen van 1746 en 1747 een einde gemaakt 1
).

Na hunne verdrijving van Banjer-massin lieten de Engelschen het

cog vallen op de Noord-oostelijke distrikten van Borneo, die zich

toen in de handen van den Sultan der Soeloe-eilanden bevonden. De

oorsprong der heerschappij van Soeloe over den Noord-oosthoek van

Borneo ligt in liet duister. Inlandsche overleveringen melden, dat

voormaals deze gewesten aan Broenei behoorden, en dat ook de

Soeloe-eilanden zelve aan dezen staat door verovering waren cijnsbaar

gemaakt. Een regent, die te Broenei, gedurende de minderjarigheid

des wettigen Sultans, de regering in handen had, zich van den troon

willende meester maken, zond afgezanten naar Soeloe om daartoe

hulp te vragen , aanbiedende tot vergelding niet slechts de onafhan-

kelijkheid van Soeloe te erkennen, maar tevens alle regten op de

uitgestrekte landen van de rivier Kimanis tot aan kaap Kanioengan

gelegen, en de tegenwoordige distrikten Pappal, Maloedoe, Mangidari,

Siboekoc, Tidoeng en Berouw 2
)

bevattende, aan Soeloe af te staan.

*) Hamilton bij Logan, p. 511, Yalentijn, bl. 251, Tobias B.
,

bl.

25, Low
, p. 101. De laatste schrijver plaatst het bezoek van Beeckman

op Borneo in 1714, doch St. John, II, p. 255 ,
in 1718. Ik kan dit

verschil niet beslissen, daar ik Beeckmans verhaal, onder den titel „Visit

to Borneo” uitgegeven
,
niet heb kunnen raadplegen.

s

) Siboekoe, Tidoeng en Berouw dragen ook gezamenlijk den naam
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De hulp werd verleend, maar de onderneming mislukte en de over-

weldiger werd door de aanhangers van den wettigen vorst ter dood

gebragt. De Soeloe-cilanders ontkwamen echter zonder belangrijk

verlies, en hun Sultan, zich willende schadeloos stellen voor de

gemaakte kosten, veroverde nu met geweld de distrikten, hem voor

zijnen bijstand toegezegd 1
). Wanneer deze gebeurtenissen hebben

plaats gehad is niet te bepalen , maar zeker is het dat steeds en

tot op den huidigen dag de genoemde distrikten als onderhoorig-

heden van Soeloe aangemerkt zijn, met uitzondering van Berouw,

dat langen tijd als eene provincie van Banjcr-massin werd beschouwd

en thans tusschen drie vorstjes verdeeld is, en van Pappal, ’twelk

onder het bestuur van verschillende Orang-kaja’s tot eene twijfelach-

tige gehoorzaamheid aan het rijk van Broenei is teruggekeerd 2
).

In Junij 1756 kwam Alexander Dalrymple, een ambtenaar van

Madras, met het schip Cuddalore te Soeloe en vertoefde aldaar zes

maanden tot het inkoopen van goederen. Hij sloot met den re-

gerenden Sultan in naam der Compagnie eene handelsovereenkomst,

en verwierf voor haar bij een volgend bezoek den afstand van het

eiland Balambangan, aan den ingang der baai van Maloedoe gelegen.

van Tiroen. Zij worden onder dien naam beschreven door Dalrymple in

zijn Essay towards an account of Sulu, in deel I van het Oriental reper-

tory, uit welk zeldzaam werk dit stuk in zijn geheel is overgedrukt in

deel III van The Journal of the Indian Archipelago, p. 512—531 (August.

1849). Zie ald. p. 525—527. Dalrymple’s beschrijving van Tiroen is

geëxcerpeerd en door eenige aanmerkingen toegelicht en teregt gewezen
door Belcher, I, p. 278—282. Het volgende distrikt Mangidari is aldaar

beschreven p. 282, 283, en Maloedoe en Pappal, II, p. 128—131,
beide eveneens hoofdzakelijk volgens Dalrymple (p. 527—531). Hunt S.

A., p. 53—57, heeft rijkelijk uit dezelfde aanteekeningen geput, en het ver-

slag aangaande Maloedoe, Mangidari en Tiroen van den heer van den
Dungen Gronovius, opgenomen in het Tijdschr. v. N. L, 1849, I, bl. 76—85,
is weder slechts eene hier en daar verkorte vertaling van Hunt (vgl.

nog dien schrijver B.
, p. LIX—LXIII). Ook Leyden, p. 8—15, geeft

omtrent deze streken weinig meer dan een uittreksel van Dalrymple. Ra-
dermacher heeft er slechts een paar woorden over, bl. 128. Earl, p.

322—325, deelt eenige bijzonderheden mede aangaande de vestiging van
Cochin-Chinesche kolonisten aan de baai van Maloedoe. Over Berouw,
dat wij thans uit verschillende berigten beter kennen

,
spreek ik bene-

den nader.

’) Hunt S. A., p. 32, korter en onnaauwkeurig B., p. XXIII.
!

) Hunt S. A.
, p. 53 ;

vgl. B.
, p. LIX.

4
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Tevens vernam hij, dat de wettige Sultan van Soeloe, door de

Spanjaarden , die met de Soeloe-eilanders in gedurigen krijg gewik-

keld waren, voor eenige jaren van het eiland Basilan was opge-

ligt en te Manilla werd gevangen gehouden
, en besloot daarvan

bij de eerste gelegenheid ten behoeve der Compagnie partij te

trekken 1
).

In den aanvang van 1762 brak een oorlog los tusschen Engeland

en Spanje. De kolonel Draper, een uit Indië teruggekeerd olficier,

opperde het plan tot eene expeditie tegen de Philippijnsche eilanden.

De medewerking der Oost-Indische Compagnie werd verzocht , en

in Julij en Augustus zeilde de vloot in twee divisiën van Madras

,

vergezeld door een aantal civiele beambten
,
om van de verwachte

veroveringen bezit te nemen 2
). Onder dezen bevond zich ook Dal-

rymple. Den 23sten September verscheen de vloot in de baai van

Manilla en den 6den October werd de stad stormenderhand door de

Britten veroverd 3
). Dalrymple verloste den gevangen Sultan en

bragt hem terug naar Soeloe, waar hij zeven dagen later, onder luide

toejuichingen des volks, op den troon zijner vaderen hersteld werd.

Tot helooning voor deze diensten verwierf hij niet slechts de beves-

tiging van den afstand van Balambangan, maar ook eene overdragt

aan de Compagnie van alle regten van Soeloe op den Noord-oosthoek

van Borneo, het zuidelijk deel van Palawan en de tusschen beiden

gelegen eilanden. Na Balambangan te hebben opgenomen, waar hij

de vlag der Compagnie heesch , vertrok Dalrymple naar China en

‘) Hunt S. A., p. 33, 34. Zijn verhaal is uitvoerig, maar zeer verward.

Onder andere zegt hij, dat Dalrymple in Junij 1759 te Soeloe kwam, en

eerst drie jaren later, 22 April 1759, te Madras terugkeerde. Het eerste

jaartal moet klaarblijkelijk 1756 zijn, zoo als ik schreef in den tekst. Het
tweede bezoek van Dalrymple te Soeloe plaatst hij in Junij 1762, en laat

hem in Januarij 1763, op zijne terugreis naar Madras, bezit nemen van

Balambangan, terwijl hij hem vervolgens den 6den October 1763 tegen-

woordig doet zijn bij de verovering van Manilla. Doch daar deze verove-

ring, gelijk bekend is, den 6den October 1762 plaats had, moeten ook de

voorafgaande tijdsopgaven foutief zijn.

*) Thornton, History of British India, I, p. 522, Campbell en Ber-

kenhout, Lives of the British admirals, uitgaaf van Yorke, p. 175—180.
3

) Campbell, t. a. p., p. 180—192, St. John, II, p. 23—26, Crawfurd,

II, p. 473—480, Mallat, les Philippines, I, p. 85— 90.
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vandaar naar Engeland, waar hij in Juli) 1765 aankwam, omniet

het Hof van Directeuren te raadplegen 1
).

De Engelschen maakten geen haast om van de verkregen voor-

deelen partij te trekken, doch kozen ten laatste het eiland Balam-

bangan tot het oord hunner vestiging in deze streken. Een militaire

post werd hier in 1773 gevestigd , en gesteld onder het bevel van

den heer Ilerbert , lid van den raad te Benkoelen. Al spoedig begon-

nen zich hier eenige Maleijers en Chinezen te vestigen; doch de

Spanjaarden , die zeer ongaarne de Engelschen in hunne nabijheid

zagen , betwistten de wettigheid hunner aanspraken op dat eiland

,

en deden pogingen om de Soeloe-eilanders tegen hen op te zetten

,

die echter slechts bij een deel der Datoe’s gelukten. Onder de he-

vigste tegenstanders der Engelschen was Datoe Tenteng ,
die , den

raad der hoofden niet tot openbare vijandelijkheden tegen hen kun-

nende bewegen, besloot alleen met zijne slaven en eenige Ilanons, in

alles ongeveer 300 man, de Engelschen aan te vallen. Het garnizoen,

dat oorspronkelijk uit 400, deels Europeanen , deels Sipayers bestaan

had
,
was, ten gevolge van het ongezonde klimaat des eilands, tot ruim

100 versmolten , en de post , op een schier-eiland gevestigd
, was al-

leen van de zeezijde in staat van tegenweer gebragt. Met behulp van

drie kleine booten wist Tenteng zijne magt heimelijk op het eiland

te brengen en in de bosschen achter hel fort te verbergen, vanwaar

hij in den vroegen morgen van den 5den Maart 1775 de geen kwaad

vermoedende Engelschen met drie divisiën aanviel, en gelijktijdig

de Gouverneur’s woning, het fort en de kazernen overrompelde.

De Engelschen poogden zich op twee in de haven liggende brikken

te redden en openden vandaar het vuur tegen het door den vijand

bezette fort, doch dit werd beantwoord met het ongelukkig gevolg,

dat het eenige kabel van een der brikken werd stuk geschoten en

het vaartuig tegen het strand dreef. De bemanning sprong overboord,

‘) Hunt S. A., p. 34, 35, B., p. XXIII, Raffles, History of Java, 2d. ed.,

I, p. 2G7
,
2G8, Leyden, p. 8, Belcher, I, p. 271. Eenigzins verschillend

is het verhaal aangaande den oorsproug der vriendschap tusschen de En-
gelschen en Soeloe-eilanders, door Belcher, I, p. 284, 285, uit Spaansche
bronnen medegedeeld.
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en terwijl een deel den dood vond in de golven, werden de overigen

op de andere brik, op welke zich de Gouverneur bevond, opgeno-

men, waarna zij zich zoo spoedig mogelijk verwijderde. Vijf en

veertig stukken geschut en een aanzienlijk bedrag aan geld en goede-

ren, te zamen op wel een millioen Spaanscke matten geschat, vielen

in handen van Tenteng; doch volgens de Engelsche berigten wer-

den van het garnizoen slechts 15 man gemist. De Datoe’s van Soe-

loe, voor de wraak der Engelschen beducht, verklaarden Tenteng ver-

vallen van zijne waardigheid als hoofd, en verbanden hem uit het

land; doch toen hij den 2osten Maart met zijn rijken buit te Soe-

loe aankwam ,
vergaten zij hunne vrees , en haalden hem met ge-

juich in, en een Engelsch oorlogschip, dat den 6den Julij het eiland

Balambangan en de gestolen goederen kwam opeischen , moest on-

verrigter zake vertrekken. Vreemd is het dat de geschonden Britsche

vlag ongewroken is gebleven *).

Terwijl de Engelschen op Balambangan gezeten waren, trachtten

zij hunnen invloed ook over de naburige gewesten uit te breiden.

Reeds vóór 1760 hadden jaarlijks schepen der Compagnie de haven

van Broenei bezocht 2
) ;

en zelfs had zich in 1772 het schip Bril-

lance naar Passir aan de Zuid-oostkust van Borneo begeven , om

aldaar eene faktorij op te rigten, als eene stapelplaats voor opium

en Indische stukgoederen en voor den smokkelhandel in specerijen,

ofschoon het wegens den onrustigen staat des lands onverrigter

zake was teruggekeerd 3
). Toen echter de Britten in Balamba-

ngan een vast punt in deze wateren erlangd hadden, achtten zij het

*) Ik ben hier hoofdzakelijk het zeer uitvoerig verhaal gevolgd
,

uit

Spaansche bronnen medegedeeld door Belcher
,
I, p. 285—293, met ver-

gelijking van de teregtwijzing
,
II, p. 119, van Hunt. S. A.

, p. 35, 52,
en van Keppell

,
D., II, p. 164. Zie nog Temminck

, p. 445, en Ilunt

B., p. XLYIII.
*) Hunt B., p. XXY.
3

) Leyden, p. 17, Eaffles, Hist. of Java, I, p. 267, Earl
,

p. 334.

Hunt B.
, p. XXV, zegt daarentegen, dat in 1775 het schip Bridgewater

naar Passir gezonden werd. Het jaartal heeft eenige waarschijnlijkheid

,

dewijl dan deze onderneming van Balambangan kon zijn uitgegaan, maar
daar Hunts aanteekeningen meestal slechts memoriter opgeteekend schijnen,

durf ik zijn gezag niet tegen dat van Leyden en Eaffles in de schaal leggen.
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wenschelijk inzonderheid met Broenei in nadere betrekking te ko-

men, en zond de Gouverneur van Balambangan in 1774 den lieer

Jesse derwaarts, om een contract met den Sultan te sluiten. Het doel

dezer zending werd volkomen bereikt. Het bestuur van Balambangan

beloofde den Sultan bescherming tegen de roovers van Soeloe en Min-

danao, en bedong daarentegen voor die vestiging bet uitsluitend

regt om peper uit Broenei uittevoeren, in de hoop van daardoor de

Chinesche jonken, die dit artikel aldaar afbaalden, naar Balamba-

ngan te lokken x
). Aan de voorwaarden van dit verdrag kon echter

geen gevolg worden gegeven , daar bet reeds in bet volgende jaar

bleek , dat de bezetting van Balambangan
, in stede van bescher-

ming aan anderen te verleenen
, zelve die bescherming behoefde.

De brik
,

die toen aan de roovers ontsnapte, zette koers naar Broe-

nei , waar de vlugtelingen wel ontvangen werden 2
). Waarschijn-

lijk werd toen of bet jaar te voren de faktorij gebouwd , waarvan

ten tijde van den beer Ilunt (1812) de overblijfselen nog aanwezig

waren 3
). De Engelsche handelden bier , doch op kleine schaal

,

in stukgoederen, die zij ruilden tegen peper en stofgoud 4
). For-

rest ,
die in 1775, op zijne terugreis van Nieuw-Guinea, Broenei be-

zocht, vond er bet verkeer met China nog bloeijende 5
); maar se-

dert nam de handel dezer plaats meer en meer af en werd Bornco’s

Noordkust meer en meer een ontoegankelijk rooversnest. Dus werd

in 1788 bet schip May van Calcutla te Broenei afgeloopen, al de

Europeanen omgebragt en de laskars tot slavernij gedoemd, terwijl

de roovers van Broenei en Sambas in 1805 bet schip Susanna van

J

) Raffles, t. a. p., p. 2G7, Low, p. 100, Logan, p. 512, Leyden,

p. 6. — Belcher, II, p. 169—173, geeft een uittreksel van liet verslag

van den heer Jesse aan het Hof van directeuren.
2

) Logan, p. 512, Keppell, D.
,
II, p. 164, Temminck, p. 446.

3

) Hunt B.
,

p. XXV. Temminck en ook Keppell zouden doen ver-

moeden, dat deze faktorij was aangelegd op het eiland Laboean, doch die

omstandigheid zou zeker bij de latere inbezitneming van Laboean niet voor-

bijgezien
,
en door Mundy, Belcher, of andere schrijvers over die gebeur-

tenis vermeld zijn.

*) Leyden, p. 7.

*) Voyage to New Guinea, p. 380, 381, en uittreksels daaruit bij

Logan, p. 524, 525, 613, 614.
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Calcutta en in 180G liet schip Commerce' veroverden , beide raaien

alle Europeanen vermoordende 1
). In 1803 poogde de majoor Far-

quhar de vestiging te Balambangan te vernieuwen met een deel van

bet garnizoen, ’t welk Amboina wegens den vrede van Amiens ont-

ruimd bad; doch reeds het volgende jaar werd Balambangan, wegens

zijue ongezondheid en de geringe voordeelen, die de handel, bij

groote kosten, aan de Compagnie opleverde, andermaal verlaten 2
).

Omstreeks denzelfden tijd schijnt ook de handel der Engelschen op

Broenei geheel te hebben opgehouden , zoodat , toen weinige jaren

later Banjer-massin door de Hollanders ontruimd werd, de invloed

der Europesche beschaving geheel van Borneo was geweken.

Bij de nieuwe vestiging der Engelschen op Borneo’s Noordkust

voor weinige jaren, de geestdrift, waarmede zij werd begroet, en de

voordeelen, die zij reeds aan den handel oplevert en voor het ver-

volg belooft, mag het niet onopgemerkt blijven, dat onder het vroe-

ger stelsel van monopoliën de Britten zich
,

juist gelijk wij , op

geen enkel punt van Borneo, hoe vaak ook eene vestiging beproefd

werd, met voordeel konden handhaven. Belangrijk zou het zijn bij de

redenen van het verschil tusschen nu en toen te verwijlen ;
doch het

ligt buiten de grenzen
,

die ik mij voor deze schets heb voorgeschre-

ven. Wij hebben thans wat wij de oude geschiedenis van het handels-

verkeer der Europeanen op Borneo zouden mogen noemen, kortelijk

doorgeloopen
;
doch het tijdstip harer sluiting is door slechts weinige

jaren van dat der opening van het nieuwer verkeer gescheiden.

Dit nieuwe tijdvak neemt een aanvang met de zending van een

gezantschap van Banjer-massin aan het Britsch tusschen-bestuur op

Java in 1811 , die in het jaar daaraan de zending van den heer

Alexander Hare als Commissaris en Resident ten gevolge had. De

lotgevallen van dezen avontuurlijken man vormen eene zonderlinge

*) Hunt B.
,

p. XLVIII, Logan, p. 512.
s
) Hunt S. A.

, p. 35, Earl in Journal of the Ind. Archip., V. IV,

p. 536, Logan, p. 512. Ofschoon uitmuntend voor den handel gelegen,

heeft Balambangan vele nadeelen. Zie Raffles, t. a. p. ,
p. 268—270, Bel-

cher, II, p. 118—122, Keppell D.
,
II, p. 154—156.
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episode ia de geschiedenis van den Indischen Archipel. Niet slechts

sloot hij een contract met den Sultan van Banjer-massin op den voet

van dat van 1787, doch nadeeliger voor dien vorst, maar hij wist ook

persoonlijk van hem, bij wijze van tijdelijke gift, een uitgestrekt

landschap, in naam als jagt- en vischterrein, te verwerven, waarop

hij besloot eene volkplanting aan te leggen. Door de medewer-

king van Sir Thomas Stamford Rallies, met wien hij zeer bevriend

was , zag Hare zich in staat zijne kolonie met Javaansche landloo-

pers te bevolken, die zonder veel omslag schijnen te zijn opgeligt,

—

een maatregel , die het toenmalig Britsch bestuur op Java gestrenge

en niet onverdiende berisping heeft op den hals gehaald. Op een

te voren onbevolkt terrein zag men nu eensklaps dorpen verrijzen,

koffij- en pepertuinen aanleggen , en zelfs eene scheepstimmerwerf

oprigten, waarop weldra een voortreffelijk koopvaardijschip gebouwd

werd. Doch de zonderling dacht meer aan zijne eigene belangen dan

aan die van zijn Gouvernement 1
). De zending van den heer J. van

Boekholtz als Commissaris van het Nederlandsch Gouvernement naar

Banjer-massin, die in 1816, spoedig na de teruggave onzer bezit-

tingen, plaats had, maakte een einde aan het gezag van dezen klei-

nen despoot 2
) , ofschoon hij tegen de inbezitneming door het

bestuur der hem persoonlijk afgestane gronden protest liet aantee-

kenen 3
). Later heeft Hare beproefd eene dergelijke rol als te Banjer-

massin op de Kokos- of Keeling-eilanden ten Z. W. van Java te

spelen 4
). Wij zullen hem derwaarts niet volgen. Alleen wil ik

hier nog opmerken , dat het Britsch tusschen-bestuur ook eene ex-

peditie naar Sambas op de Westkust zond, om eene gepleegde zee-

rooverij te straffen, en een tijd lang een kleinen post te Pontianak

had, — feiten die ik later uitvoeriger zal bespreken. Eene blijvende

Europesche vestiging aldaar kwam echter niet tot stand, alvorens

') Tobias B., bl. 27, 28 ,
Halewijn B., bl. 405 , Sal. Muller

,
bl. 333 ,

Mijer

1819, bl. 518, Temminck, p. 179, 180, (vgl. T. I, p. 104), Dalton, p. 21.
2
) Mijer 1816, bl. 303.

8
) Mijer 1819, bl. 518.

*) A. van der Jagt, Beschrijving der Kokos- of Keeling-eilanden, Ba-
tav. Gen., XIII, bl. 295, Belcher, II, p. 193, 194.
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het Nederlandsch-Indisch Gouvernement in 1818 den heer van

Boekholtz met eene zending ook naar de Westkust belastte.

Zoo was dan in 1818 het Nederlandsch gezag
, zoowel op de

Zuid- en Oostkust of in het gebied van Banjer-massin, als op de

Westkust hersteld , terwijl sedert in beide gewesten herhaaldelijk

pogingen zijn aangewend, om den invloed van het Gouvernement

verder en verder uit te breiden. Onze verrigtingen op de West-

kust zullen in den loop van dit werk uitvoerig beschreven worden;

hij die te Banjer-massin en op de Oostkust wil ik hier nog korte-

lijk stilstaan.

Toen het Nederlandsch gezag op Banjer-massin hersteld werd ,

was het rijk tot diepe armoede vervallen en door inwendige verdeeld-

heden verscheurd. De Commissaris van Boekholtz trachtte de zaken

zoo goed mogelijk op vasten voet te brengen en hernieuwde in den

aanvang van 1817 de overeenkomsten van 1787 en 1812, behoudens

zoodanige wijzigingen , als de veranderde regeringsbeginselen eisch-

ten 1
). Aan de bepalingen van dit contract werd door de Neder-

landsche beambten met klem de hand gehouden , en de Sultan , die

gehoopt had dat deze overkomst, inzonderheid wat den afstand van

een groot deel van zijn gebied betrof, even als de vroegere, een

bloote vorm zou zijn, verdroeg noode de beperking zijner willekeur,

en hield niet op allerlei moeijelijkheden aan de behoorlijke uitoefening

des gezags in den weg te leggen. Twee kruisvaartuigen en een klein

fort werden afgeloopen, een policie-hoofd met zijne manschappen ver-

moord, en de strenge maatregelen van den Nederlandschen hoofdamb-

tenaar tegen deze ongeregeldheden door den Sultan zeer euvel opge-

nomen 2
). Deze verwarringen hadden zich vooral na het kortstondig

bezoek van den Commissaris Nahuys in 1819 3
)
geopenbaard, en in

weerwil der latere zending van een derden Commissaris, die niets

van eenig aanbelang uitrigtte, waren de zaken nog in denzelfden treu-

‘) Tobias B., bl. 28—30, van Capellen Mon., p. 167., Sal. Muller,

bl. 334, Temminck, p. 181.
2

) Tobias B., bl. 30, 31, Halewijn B., bl. 1.

s
) Mijer 1819, bl. 518, van Capellen Mon., p. 167, Tobias B.

,
bl. 31.
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rigen toestand, toen in 1823 de heer J. II. Tobias, die kort te voren

de aangelegenheden der Westkust geregeld had ,
met volmagt om alle

vereischte wijzigingen in het bestuur te brengen, te Banjer-massin

aankwam. Hij vond er de districten Pemboewan, Sampit , Mendawei

,

de groote en kleine Dajak en de bovenlanden in een aan oproer

grenzenden staat van onveiligheid en gisting, terwijl, ondanks de

duidelijke letter der contracten, verminking van ledematen en de

despotieke maatregel, hier van ouds onder den naam van talian be-

kend , die het onderling verkeer der ingezetenen op doodstraffe ver-

bood , aan de orde van den dag was. Met veel moeite wist de heer

Tohias den Sultan tot eene ampliatie der bestaande overeenkomsten

te bewegen. Aan de reeds vroeger regtstreeks onder het Nederlandsch

gezag geplaatste gewesten , werden daarbij eenige nieuwe landstreken

toegevoegd. In de geheel of tot gemeenschappelijk bestuur afgestane

landen, te zamen wel drie vierden van het gansche rijk uitmakende,

werd de regtsspraak opgedragen aan een landraad , voorgezeten door

den Resident
, doch welks leden door het Gouvernement en den Sultan,

ieder voor de helft, zouden benoemd worden. Peper en koffij wer-

den met eene landrente van twee vijfden der produktie, om tusschen

het Gouvernement en den Sultan verdeeld te worden
, belast

; het

graven van goud en diamanten, tot dusverre op alle mogelijke wijze

belemmerd, werd tegen eene opbrengst van 20 pCt, aan ieder vrij-

gelaten , de overige belastingen geregeld , de binnenlandsche handel

van alle belemmeringen ontheven en de verminkende straffen en ta-

lians voor altijd afgeschaft 1
).

De heer Tohias was aanvankelijk voornemens met de vorsten van

Berouw, Koetei, Passir, Pegatan en Kota-ringin, die zich allen sedert

lang van Banjer-massin hadden afgescheurd
, de noodige overeenkom-

sten tot erkenning van het Nederlandsch gezag in persoon te sluiten ;

doch daar de naderende west-moeson zijne terugreis zou belemmerd

hebben, besloot hij deze taak over te laten aan den ambtenaar,

*) Mijer 1822 en 1823, bl. 179—181, Tobias B.
,

bl. 31—38,
van Capellen Mon., p. 1G7, van Kampen, III, bl. 574—576, Ilalewijn

B., bl. 199.
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dien hij tot gezaghebber over de gansche Zuid- en Oostkust aan het

Gouvernement wilde voordragen , en ging hij reeds in October naar

Java onder zeil 1
).

In het begin van 1824 kwam de heer flalewijn als Opperhoofd

ter Zuid- en Oostkust van Borneo te Banjer-massin
, met den bij-

zonderen last om uitvoering te geven aan de door den heer Tobias

gemaakte schikkingen. Aan het hoofd der ontevredenen in dit rijk had

steeds zekere Kendet gestaan, die door zijn huwelijk met den Sultan

was vermaagschapt, en wiens uitlevering herhaaldelijk, doch te ver-

geefs, van dien vorst was gevraagd. De heer Halewijn besloot een

anderen weg met hem in te slaan; hij verleende hem amnestie,

haalde hem over tot ’s Gouvernements dienst en stelde hem aan tot

Pembekkel over de landen van Bekoempei, Doeson en Dajak. Aan-

vankelijk scheen deze poging welgeslaagd
;

weldra bleek het echter

dat Kendet de hem toebetrouwde belangen verwaarloosde en alle

waarschuwingen in den wind sloeg. Toen eindelijk het Opperhoofd

tot middelen van geweld zijne toevlugt nam, riep Kendet zijnen aan-

hang te wapen en wierp bij de kampong Pelokkan versterkingen op.

Deze opstand, in December 1824 uitgebroken, was echter van korten

duur. Reeds den 10den Februarij 1825 werd de laatste versterking

der muitelingen aangevallen en veroverd , en den 2den Maart gaf

Kendet, van alle kanten ingesloten, zich aan den zoon des Sultans

over, en werd door dien vorst onverwijld aan het Opperhoofd uit-

geleverd. Kendet werd ter dood veroordeeld en de uitvoering van

zijn vonnis werd spoedig door de onderwerping der nog overige on-

tevredenen gevolgd, terwijl sedert de rust van Banjer-massin niet

meer is gestoord geworden 2
).

Inmiddels had de heer Halewijn in de maand November eene reis

gedaan naar Kota-ringin 3
). Ook zijne regten op dit gewest had de

Sultan van Banjer-massin bij de overeenkomst van 1817, en mis-

schien reeds vroeger, aan het Nederlandsch Gouvernement afge-

f

) Mijer 1822 en 1823 ,
bl. 181, v. Kampen, III, bl. 576.

*) Mijer 1824 en 1825 ,
bl. 551—555, Halewijn 15. ,

bl. 92, 93.
3

)
Halewijn B., bl. 183.
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staan x
) ;

doch daar alle gemeenschap tusschen de beide staten ge-

heel had opgehouden en de vorst van Kota-ringin, wel verre van het

gezag des Sultans van Banjer-massin te erkennen, dien als zijn erg-

sten vijand beschouwde 2
) , had dit weinig te beteekenen

,
en bleef

het sluiten van een contract met dien vorst allezins wenschelijk. Dit

was te meer het geval, naardien Kota-ringin vaak den zeeroovers tot

schuilplaats verstrekte. In 1819 was zelfs de schooner Lucifer bij

de Boompjes-eilanden, op 20 palen afstands van Batavia, door drie

roovcrspraauwen van Kota-ringin aangevallen (terwijl vier andere in

reserve bleven), en had, terwijl de roovers het scheepsvolk toerie-

pen, dat zij noch hun radja van Kota-ringin de schepen der Com-

pagnie vreesden , slechts met veel moeite en onder begunstiging van

den wind kunnen ontsnappen 3
). De heer Halewijn vernam van de

hoofden dezer plaats, dat nog ruim vier maanden te voren een voor-

naam hoofd der roovers den vorst om eene schuilplaats gevraagd had,

’t welk deels uit vrees, deels uit onvermogen om weerstand te bie-

den, was toegestaan, en dat zij zich daarop met ongeveer 50 vaar-

tuigen
, 100 vrouwen en 50 kinderen aan de bogt van Komei had-

den nedergezet 4
).

Nadat de heer Halewijn de erkenning van het Nederlandsch ge-

zag en de belofte tot beteugeling van den zeeroof van Kota-ringin

verworven had, keerde hij in April 1825 naar Batavia terug, om

verslag te doen van zijne verrigtingen , het bestuur te Banjer-mas-

sin aan den Besident Goldman overlatende 5
). Hij zag zich echter

tot eene spoedige terugreis genoopt , toen Sultan Soleiman van

Banjer-massin den 5den Junij 1825 overleden en door zijn zoon

Sultan Adam opgevolgd was 6
). In September reeds sloot de heer

Halewijn met dezen vorst een nieuw contract, waaraan, schoon

’) Halewijn B., bl. 189; vgl. van Capellen Mon.
, p. 166.

2
) Halewijn B.

,
bl. 185, 189.

3

) Cornets de Groot, p. 197; vgl. p. 273.
4

) Halewijn B., bl. 191, 192.
K
) Mijer 1824 en 1825 , bl. 555.

6

) Mijer 1824 en 1825, bl. 555, Halewijn B., bl. 193, 197—199,
van Capellen Mon., p. 167.
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het op de vroegere rustte, weder eenige bepalingen werden toege-

voegd tot uitbreiding van den invloed des Gouvernements en om

de mindere klassen aan de verdrukking der hoofden te onttrekken.

De landen, volgens het contract van 1823 aan het Nederlandsch

Gouvernement afgestaan , bestonden, behalve de afzonderlijke staten,

die zich sedert lang aan het oppergezag van Banjer-massin onttrok-

ken hadden, uit het eiland Tatas, door een arm der Barito-rivier ge-

vormd, en waarop de oude hoofdstad des rijks, Banjer-massin of, we-

gens de aldaar aanwezige faktorij of loge, Kampong-Lodji genaamd,

met het kleine fort Tatas, is gelegen; verder een deel van hetzuid-oos-

telijk schiereiland Tanah-laut, onderden naam van Tabenio of Taboe-

niouw bekend, en het eiland Laut aan de Oostkust, terwijl het overig

deel van Tanah-laut, liet eiland Bekoempei, de groote en kleine Dajak

en de Doeson door het Gouvernement en den Sultan gezamenlijk

werden beheerd. De heer Halewijn verwierf van Sultan Adam, dat

ook deze gewesten in vollen eigendom aan het Nederlandsch Gou-

vernement werden afgestaan, zoodat thans de nog overige distrikten,

onder den naam van de Vorstenlanden bekend, en hel volkrijkste deel

des rijks bevattende, van alle kanten, behalve aan de Oostzijde,

door de Gouvernements-landen
,

grootendeels w'oeste en slecht be-

volkte streken, zijn ingesloten. Intusschen is de Sultan ook in zijne

eigene landen geenszins onafhankelijk, daar reeds de vroegere con-

tracten zijn gezag en zijne willekeur in vele opzigten beperkten,

en bij de nieuwe overeenkomst ook de magt van den Rijksbestuur-

der of Mangkoe-boemi, die door het Gouvernement bezoldigd wordt,

duidelijk werd omschreven. Op de Zuidpunt van Tatas ligt de in

1819 gebouwde schans van Tuyl, waar een Nederlandsch posthou-

der is gevestigd. Een ander fort, eveneens met een posthouder,

bestond sedert eenigen tijd te Tabenio; en door beiden te zamen

worden de cornmunicatiën met Martapoera, het gewone verblijf

der Sultans, zoowel te land als te water, beheerscht. Bij deze

posten voegde thans de heer Halewijn een nieuwen te Marabahan,

waar, aan de zamenvloeijing der rivier Nagara met de Barito, een

fort werd gebouwd , hetwelk de vaart naar de binnenlandsche dis-
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trikten van het Sultans-gebied bestrijkt 1
). » Banjer-massin zoo

sprak de Gouverneur-Generaal van der Capellen in zijne den l sten

Januarij 1826, bij de nederlegging des bewinds, gehouden af-

scheidsrede, «bevindt zich in den meest rustigen staat. De handel

«bloeit, de peperteelt begint zich te herstellen, de nieuw verkozen

«Sultan toont goeden wil en gehechtheid aan het Gouvernement. De

«jongste traktaten bepalen zijne verhouding tot ons en verzekeren

«hem en den zijnen hunne voordeelen. Onder een goed bestuur is

«deze bezitting belangrijk en zal het nog meer worden” 2
).

Inmiddels was ook het aanknoopen van betrekkingen met de

Oostkust-staten niet verwaarloosd. De afstand dezer gewesten door

Banjer-massin had op zich zelvcn niet veel te beteekenen , daar zij

het oppergezag van dat rijk niet erkenden, en het bleef dus noo-

dig regtstreeks met hen te onderhandelen. In Mei 1825 vertrok

daarom de Heer George Muller met eene roeikanon neerboot van Soe-

rabaja, met last om de Oostkust op te nemen, en met de vorsten,

inzonderheid met den magtigsten hunner, dien van Koetei, een con-

tract te sluiten. Na zich lang met het opnemen der kust en aan-

grenzende eilanden bezig gehouden
, en ook Passir , doch zonder

vrucht, bezocht te hebben, bereikte hij den 2den Augustus Tonga-

rong , de hoofdplaats des Sultans van Koetei. Hij slaagde hier bui-

ten verwachting in zijne onderhandelingen , en verwierf van den

Sultan de erkenning van het oppergezag des Nederlandschen Gou-

vernements, van hetwelk hij zich getroostte zijne eigene staten als

leen aan te nemen , en aan hetwelk hij tegen eene vaste jaarwedde

de inning aller belastingen overdroeg 3
). Het schijnt echter, dat

de Sultan weldra berouw gevoelde over dezen stap , en dat de moord,

niet lang daarna aan Muller in de binnenlanden van Borneo ge-

‘) Halewijn B.
,

bl. 199, 200, Sal. Muller, bl. 334, 337, van Capel-
len Mon.

, p. 167, 168, van de Velde, bl. 67.
2
) Mijer 1826, bl. 188.

3

) Blume, bl. 165, 166, Schwaner T. N. L, bl. 139, 140, E. Muller,
bl. 187, 190, Dalton, p. 63. — Temminck, p. 188, spreekt zeer losweg
van vroegere contracten met Koetei

,
doch schijnt inderdaad niet anders te

bedoelen dan de contracten met Banjer-massin, waarbij Koetei aan het Ne-
derlandsch bestuur werd afgestaan.
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pleegd
,
op zijn aanstoken heeft plaats gehad, in de hoop, om zich

daardoor aan de gevolgen zijner toegevendheid te onttrekken. Ik

zal op deze noodlottige gebeurtenis in een ander gedeelte van dit

werk terugkomen.

Ten gevolge der groote moeij el ijkheden
, waarin omstreeks dezen

tijd het Nederlandsch-Indisch Gouvernement door den op Java uit-

gebarsten oorlog werd gewikkeld , der strenge bezuinigingen door

den Commissaris-Generaal du Bus de Ghisignies ingevoerd
, en van

het stelsel van den graaf van den Bosch, om het regtstreeksch bestuur

des Gouvernements opBorneo, als slechts tot moeij elijkheden en in-

productieve uitgaven leidende, eer in te krimpen dan uit te brei-

den , bleven de zaken van Borneo’s Oostkust jaren hangende
;
de

moord van George Muller bleef ongewroken, en men wendde zelfs geene

poging aan, om zijne voor de wetenschap zoo kostbare papieren te

redden. Gedurende eene reeks van jaren vernemen wij van Borneo’s

Oostkust niets dan uit Engelsche bronnen. Den 5 den October 1827

ging de Heer John Dalton van Singapoera naar Koetei onder zeil,

alleen door eene avontuurlijke neiging gedreven om vreemde gewes-

ten te bezoeken, zoo mogelijk zijne fortuin te herstellen en nieuwe

veerkracht te schenken aan een door vele rampen neergedrukten

geest 2
). Door geene andere Europeanen, dan den Heer Hecksler,

een Deen van geboorte 3
), vergezeld

,
zeilde hij in eene praauw, aan

den Sultan van Koetei behoorende, de Zuidkust van Borneo om,

en bereikte , na veel ellende doorgestaan te hebben , den 25sten

October de rivier van Pegatan 4
) , welker omstreken toen tot ver-

blijfplaats strekten van het beruchte rooverhoofd Raga, onder den

naam van » Prins der roovers” bekend, die toen reeds gedurende

17 jaren zijn barbaarsch handwerk op deze kust op groote schaal

had gedreven. Alleen in 1813 had hij drie Engelsche schepen aan-

gevallen en de kapiteins met eigen hand gedood, toen een besluit

*) Rochussen, bl. 32.

*) Dalton, p. 30.
s
) Dalton, p. 62.

4

) Dalton
,
pag. 31—34. Hij noemt dit gewest Bagotta of Pergottan

en deelt daaromtrent, pag. 16—25, vele nadere bijzonderheden mede.
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van den Luitenant-Gouverneur van Java de gansche Oostkust van

Banjer-massin tot Berouw in staat van blokkade stelde en twee En-

gelsche oorlogssloepen deze wateren kwamen schoon vegen 1
). Het

was haar echter niet gelukt de veiligheid dezer kust te verzekeren

,

en na de vestiging van Singapoera , die den inlandsche handel zoo

zeer deed herleven, had Raga, met behulp van zijnen broeder,

Hadji Bota, Radja van Pegatan, zijn bedrijf met verdubbelde kracht

geoefend. Hoe weinig het Nederlandsch Gouvernement toen ter

tijd met de zaken der Oostkust bekend was, blijkt uit de vol-

gende door Dalton medegedeelde bijzonderheid. Wenschende de roo-

vers der naburige eilanden tot erkentenis van zijn gezag te brengen,

schreef de Radja van Pegatan een brief aan den Resident van Banjer-

massin , waarin hij over den treurigen staat dezer kust uitweidde,

en op de noodzakelijkheid van krachtige maatregelen tegen de zee-

roovers aandrong. Hij voegde er hij, dat hij, om zijne gehechtheid

aan het Gouvernement te toonen , zijnen broeder Raga had overge-

haald ,
om met groote praauwen , de Nederlandsche vlag voerende

,

kruistogten tegen de roovers der eilanden te ondernemen. Deze

list gelukte volkomen , en de Resident zond een afgevaardigde met

eene kanonneerboot , om zich met den Radja te onderhouden.

Zijne onverwachte komst bragt de broeders in eenige verlegen-

heid, daar juist op dat oogenblik een drietal praauwen in de rivier

lagen, op haren togt van Java naar Sambas veroverd. Intusschen,

door een vriend te Banjer-massin in tijds over land van het dreigend

bezoek vergewist, hadden zij genoegzame toebereidselen getroffen, om

den schijn te bewaren. De afgevaardigde werd met eerbied ontvangen

en betuigde het genoegen van den Resident over de taak aan Raga

opgedragen, tevens met aanbod van bijstand. De Radja verklaarde

echter, dat onder de ilollandsche vlag hij en zijn broeder zich sterk

genoeg gevoelden, om de roovers te beteugelen, wier gruwelen jegens

huune Europesche vrienden zij meer dan hunne eigene verliezen

betreurden. ZlJ verzochten daarom alleen eenige ondersteuning in

‘) Dalton, p. 16, Earl, p. 40—42.

#
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wapenen en ammunitie, die werd tocgeslaan. De hoofden der nabu-

rige eilanden kwamen weldra tot onderwerping, en naar Banjer-mas-

sin werd de tijding gezonden, dat de zeeroof onderdrukt was, ter-

wijl de Radja, ten teeken zijner goede voornemens, aanbood de Holland-

sclie vlag te hijschen, wat hij sedert deed zoo vaak het hem gelegen

kwam. Inmiddels werd de zeeroof op groote schaal onder de Ne-

derlandsche vlag en met Nederlandschen krijgsvoorraad voortgezet,

de bazars waren opgepropt met goederen aan kleine Europesche vaar-

tuigen ontnomen, en gevangen Europeanen van beide seksen verrigtten

slavenarbeid ,
een leven leidende van de bitterste ellende 1

). Dalton

was te Pcgatan persoonlijk in het grootste gevaar, en had zijn be-

houd alleen te danken aan de krachtige voorstellingen, door den Resi-

dent van Singapoera vóór het vertrek der praauw aan den Boegincschen

anakhoda gedaan 2
). Hij had tevens gelegenheid hier de kennis te

maken van Hadji Java, den Radja van het aangrenzende Batoc-litj in,

die den vorst van Pegatan een bezoek bragt, en prijst hem zeer

wegens de menschlievende hulp vaak door hem aan Europeanen bewe-

zen 3
). Ik moet echter opmerken, dat in andere berigten van dien

tijd Hadji Java mede beschuldigd wordt van met de zeeroovers te

heulen, en het in zijn gebied gelegen Bankaalen als een geducht

roofnest beschreven wordt 4
).

Na langen tijd te Pcgatan vertoefd te hebben, gedurende welken

hij dagelijks voor zijn leven vreesde, vertrok Dalton den 4den De-

cember van daar en kwam den 7den voor den mond der rivier van

Koetei. De rivier opzeilende kwam hij den ll dcn aan de handels-

plaats Samarindah
,
grootendeels door Boeginezen bewoond 5

) , en

voer den volgenden dag vandaar naar de hoofdstad Tongarong.

’) Dalton, p. 17, 18. Bij Cornets de Groot, p. 269, wordt de vorst

van Pegatan
,

in een uittreksel uit een rapport van Pangeran Said Has-

san ,
Mokainad Jaha Arbatook genoemd. Mijn bestek verbiedt mij aan

vele andere, door Dalton medegedeelde bijzonderheden omtrent de rooverijen

van Raga en zijn broeder eene plaats te verkenen.
2
) Dalton, p. 18, 19, vgl. p. 30.

8
) Dalton, p. 22, 35.

*) Pangeran Said Hassan bij Cornets de Groot, p. 269.

') Vgl. over deze plaats Dalton, p. 67—71, Weddik K.
,

bl. 82, 85,
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Dalton vertoefde elf maanden in het rijk van Koetei l
) , voer de

Mohakkam-rivier op tot Kota-bangon en Marpoe 2
), sloot een ver-

bond van vriendschap met Radja Seldji , een voornaam en met den

Sultan bevriend opperhoofd der Dajaks, door het drinken van el-

kanders bloed 3
) , deed zooveel hij kon en durfde onderzoek naar

de omstandigheden van Mullers dood 4
) , en was, na maanden lang

aan allerlei mishandelingen ,
dieverijen en levensgevaren te zijn

blootgesteld geweest
,
gelukkig genoeg door eene list de toestem-

ming tot zijn vertrek van den Sultan te verwerven 5
). Het tafe-

reel dat Dalton van Koetei ophangt, is even ongunstig wat den

zedelijken toestand
, als gunstig wat den natuurlijken rijkdom des

lands aanbelangt. Zoo verhaalt hij ons van een oorlog door den

Sultan tegen sommige Dajaksche stammen ondernomen , omdat zij

de jaarlijksche schatting van kinderen niet geleverd hadden , die

als slaven aan de Boeginezen werden verkocht 6
) ;

zóó, dat de Pa-

ngeran Perbatti Sari, een broeder des Sultans, door eene zijner

vrouwen te zamen met hare begunstigde mededingster werd verge-

ven , nadat zij de kracht van het vergif vooraf met goed gevolg op

twee slaven beproefd had 7
) ; zóó, dat eenigen tijd te voren kapitein

Gravessome, met eene rijke lading opium en stukgoederen, door

den beruchten Raga naar Koetei was gelokt , en met toestemming

des Sultans, tegen afstand van een deel van den buit, met het

meerendeel van zijn scheepsvolk verraderlijk was vermoord 8
). Doch

wenden wij de oogen af van deze gruwelen, die zeker reeds voor

lang de tusschenkomst der beschaafde en christelijke beheerschers

van den Indischen Archipel hadden gevorderd. Na een afwezen van

86 ,
Earl, p. 327. Zij schijnt thans vrij wat meer van belang te zijn dan

in Daltons tijd.

*) Dalton
, p. 64.

2
) Zie het verhaal van dien togt, p. 36—40.

3

) Dalton
, p. 52. Ik zal elders breeder over deze plegtigheid spreken.

*) Dalton, p. 62, 63.
s

) Dalton
, p. 64.

6

) P. 38.
7
) P. 58.

8

) P. 22, 23, 28, 29.
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vijftien maanden keerde Dalton te Singapoera terug, waar hij niet

lang daarna overleed 1
).

Ik deed hierboven opmerken , dat sedert 1825 de uitbreiding

van ons gezag op Borneo niet in het plan der regering lag. De graaf

van den Bosch voerde als Gouverneur-Generaal het stelsel in , dat hij

later als Minister van Koloniën handhaafde, om alle krachten tot

ontwikkeling van het produktief vermogen van Java en Sumatra in

te spannen en onze overige bezittingen in statu quo te laten

,

alle uitgaven daarvoor afsnijdende, die niet voor de handhaving

van ons gezag onvermijdelijk waren. Tegen het gevaar, dat Engeland

van onze werkeloosheid partij zou trekken, meende men door het

traktaat van 1824 gewaarborgd te zijn, en men vleide zich alzoo

,

onbekommerd het tijdstip te kunnen afwachten, waarop men den

tijd zou vinden om na te denken , wat er voor Borneo en de oost-

waarts gelegene eilanden des Archipels te doen ware. Of zulk eene

staatkunde geene ergerlijke miskenning onzer roeping op de Indische

eilanden was, wil ik niet onderzoeken. Genoeg dat de uitkomst

leerde, op welk een ijdelen grond de verwachting gebouwd was, dat

onze Britsche nahuren zich door den dezerzijds veronderstelden geest

en de dubbelzinnige letter van het traktaat van 1824 zouden laten

wederhouden, om, hij de vervulling der door ons verwaarloosde

pligten , zich ook de regten aan te matigen , die ons onverschillig

schenen. Reeds kort na de vestiging van Singapoera ontstond een

levendige handel tusscheii die plaats en Serawak, een onder Broe-

nei behoorend distrikt, dat aan onze bezittingen op de Westkust

grenst 2
), terwijl sedert 1854 ook het regtstreeksch verkeer tus-

schen Broenei en Singapoera begon te bloeijen 3
). Wij zullen elders

zien, dat dien ten gevolge .reeds in 1831 het sluiten van een con-

tract met den Sultan van Broenei, om de vestiging van vreemden

te verhinderen, een punt van overweging bij de Ilooge Regering uit-

maakte, en dat nog in 1858 door den Assistent-resident van Sam-

*) Earl, p. 329.
2

) Earl, p. 310, 311.
3

) Earl, p. 316, 317.
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bas herhaalde en ernstige vertoogen tot dat einde bij het toenmalig

bestuur van Nederlandsch Indië werden gedaan
,

die echter in den

wind geslagen en zelfs met weerzin ontvangen werden. Het was in

October van hetzelfde jaar 1858, dat James Brooke, met de op zijne

eigene kosten uitgeruste en bemande schooner Royalist, Engeland

verliet met het bepaalde en hem wèl bewuste doel, om Bornco te

gaan openen voor christelijke beschaving en den grond te leggen

voor de verspreiding en toepassing der beginselen van Sir Thomas

Stamford Rafïles door den geheelen Indischen Archipel 1
). Se'rawak

was al dadelijk de plaats, waarop Brooke zijne aandacht vestigde.

Hij handelde met evenveel stoutmoedigheid als beradenheid , en ten

gevolge van belangrijke diensten, in het onderdrukken van binnen-

landsche oneenigheden
, aan Radja Moeda Ilassim, oom en zaakge-

lastigde van den Sultan van Broenei bewezen , zag hij zich den 24sten

September 1841 met het hoogste gezag in het distrikt Serawak be-

kleed en in staat gesteld aan zijne grootsche plannen te arbeiden 2
).

Deze gebeurtenis leide den grond tot den invloed , dien zich thans de

Engelschen op Borneo’s Noord-westkust verworven hebben, en diëten

minste gelijk staat met dien, welken het Nederlandsch Gouverne-

ment langs de meeste overige kustlanden van dit uitgestrekte eiland

oefent. Orde, veiligheid en een geregeld bestuur werden te Serawak

ingevoerd, en weldra nam Radja Brooke, in vereeniging met de En-

gelsche marine, in deze wateren gestationeerd, geduchte maatregelen

tegen de roofstammen van Seribas en Sekarran, die door hunne

gruwelen de gansche kust verpestten 3
).

In Engeland werd de belangstelling in Brooke’s onderneming

vooral door de berigten van rijke steenkolenlagen langs Borneo’s

Noordkust en op de naburige eilanden gewekt 4
), en de Radja vatte

*) St. John, II, p. 226, 227, Keppell D., I, p. 3—8, Mundy, I, p.

5, Gregory B., bl. 59, 60.
s
) St. John, p. 253, Keppell D., I, p. 251, Mundy, I, p. 271.

3
) St. John, II, p. 279—282, 289—293, Keppell D., II, p. 40—72,

83—121, Belcher, I, p. 149—153, Mundy, I, p. 379, Gregory R.

,

bl. 303, B., bl. 61—73.
4

) Zie over die kolenlagen Belcher, I, p. 60, 177—179 ,
181 ,

II
,
p. 156 ,

157, Keppell D., II, p. 84, Mundy, I, p. 383, II, p. 23, 1 76, 3 16—350, 390—394.
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reeds in 1845 liet voornemen op, om den afstand van het eiland

Laboean, aan den mond der rivier van Broenei, en het monopolie

van den koolhandel voor Groot-Brittanje te verwerven 1
). Na eenige

aarzeling werd Brooke in 1845 tot agent van het Britsche Gouver-

nement benoemd 2
) , en nog in datzelfde jaar werd, onder zijne

leiding, door den admiraal Sir Thomas Cochrane een togt onderno-

men tegen de roovers in de baai van Maloedoe , die tot de Ila-

nons belmoren, en hunne vestiging vernield 3
). In het volgende

jaar maakten de misdrijven van den Sultan van Broenei, die steeds

heimelijk den zeeroof begunstigd had, en nu, na de voornaamste

voorstanders van den Britschen invloed en den eerlijken handel te

hebben doen vermoorden , openlijk tegen de Engelschen partij had

gekozen, eene tuchtiging van dien vorst noodzakelijk 4
). Den 8steQ

Julij 1846 vertoonde zich admiraal Cochrane met eene aanzienlijke

zeemagt op de rivier van Broenei , vernielde des Sultans verdedigings-

werken en maakte zich van zijne hoofdstad meester, waarop kapitein

Mundy de verschillende rooversnesten in den omtrek met een deel van

het eskader ging bestoken. Radja Brooke, naar Broenei overgekomen,

om de polietieke aangelegenheden van dien staat te regelen, herstelde

den voortvlugtigen Sultan, op zijne nederige beden en beloften van

beter gedrag, op den troon, doch schier te gelijker tijd ontving kapitein

Mundy last, om van het reeds voor lang aan Engeland toegezegde

Laboean bezit te nemen, hetgeen deze officier tot stand bragt, na op

den 18deH December een contract met den Sultan te hebben gesloten,

waarbij dit eiland in volle soevereiniteit aan de Koningin van Groot-

Brittanje en Ierland en hare erven werd afgestaan. Den 24sten De-

cember werd in naam Ilarer Majesteit van Laboean plegtig bezit ge-

nomen, en alzoo aan het onmetelijk koloniaal rijk van Groot-Brit-

tanje een vast punt in de Chinesche zee en eene stapelplaats voor

‘) St. John, II, p. 278, Mundy, I, p. 338 , 339, Gregory B.
,

11.

75, 7G.
s

) St. John, II, p. 294, Mundy, II, p. 3— 7, Gregory B.
,

bl. 76.
3

)
St. John, II, p. 296, Mundy, II, p. 32, 37.

4

) Belcher, II, p. 159—165, Mundy, II, p. 87—91, p. 129—137,

St. John, II, p. 298.



INLEIDING. LX XI

den handel met Bornco toegevoegd

1

). Een nader contract tusschcn

Sir James Brooke, namens Hare Brltsche Majesteit, en den Sultan

van Broenei , kwam den 27 sten Mei 1847 tot stand 2). Bij liet

tiende artikel van dit staatsstuk verbindt zich de Sultan , om gee-

nen afstand van grondgebied in eenig deel der aan zijn gezag on-

derworpen landen aan eenige natie of hare onderdanen te doen

,

zonder de toestemming van Hare Britsche Majesteit 3
).

Het is mij niet mogelijk geweest ,
zonder geheel buiten mijn

bestek te treden , deze gewigtige gebeurtenissen meer dan vlugtig

aan te stippen; nog te meer zie ik mij verpligt mij te onthouden

van ze te beoordeelen. Dat de vestiging van de Engclschen op Bornco

,

wanneer zij bunnen invloed aan de eene, en de Nederlanders bun

gezag aan de andere zijde uitbreiden, noodwendig tot botsingen

leiden moet, en alzoo op nieuw den treurigen staat van zaken zal

doen geboren worden, dien men door bet traktaat van 1824 zoo

gelukkig was te boven gekomen, is onmiskenbaar. Ik loochen dus

niet , dat in zoo verre tegen den geest van dat traktaat is gehandeld

;

maar ik moet evenzeer mijne overtuiging uitspreken, dat door de

nederzetting der Engelscben op Labocan en de vestiging van bun-

nen invloed op Bornco’s Noord-westkust geene uitdrukkelijke bepa-

ling van bet traktaat geschonden is 4
). James Brooke is ten on-

zent zelden regtvaardig beoordeeld, en bet gevoel van bet ons ook

door zijne medewerking aangedaan ongelijk heeft onze oogen ver-

blind voor zijne uitstekende talenten en zijne grootsche bedoelingen.

Het eervol onthaal, hem bij zijn bezoek in Engeland in bet laatst van

1847 ten deel gevallen, de hem opgedragen post van Gouverneur van

Labocan en Consul-generaal bij de onafhankelijke hoofden van Bornco,

en de ridderlijke waardigheid, hem als een blijk der goedkeuring zij-

‘) St. John, II, p. 298—300, Muncly, II, p. 139—175, p. 283—307.
2

) Mundy
,
II, p. 357—359, T. v. N. I., 1849, I, bl. 239, waar ver-

keerdelijk 29 Mei 1848 als datum van dit contract is opgegeven.
3

) Zie dit contract in de Indiër voor 1850, n°. 16, bl. 3.

Vergelijk over deze vraag liet opstel: Quelques conside'rations et

souvenirs historiques 5, 1’occasion de la prise de possession de Labrean
par les Anglais, in den Moniteur der Indes, 1846—47, p. 295— 318.
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lier Koningin geschonken *), waren zeker aan geen onwaardige ten

de^l gevallen. Intusschen zou, naar menschelijke berekening, al

zijne stoutmoedigheid en ondernemingszucht hem van geen nut zijn

geweest, zonder de onverschilligheid, waarmede het Nederlandsch

Indisch Gouvernement de openingen van den Resident van Sambas

had ontvangen. Nog zeer kort vóór de komst van Brooke te Sera-

wak, hadden de hoofden van dat gewest, uithoofde der bestaande

verwikkelingen, afgevaardigden naar Sambas gezonden, met het aan-

bod om zich onder de bescherming van het Nederlandsch Gouver-

nement te stellen 2
). Het heeft ons dus niet aan de roeping ont-

broken , om de taak tot bevrediging van dat gewest en vervanging

van het verderfelijke regeringsstelsel der Maleijers door de zegenin-

gen van een geordend bestuur, sedert door Brooke zoo schitterend

vervuld, op ons te nemen. Wij zullen elders zien, op wat gronden

die voorstellen werden afgewezen; ik merk hier alleen op, dat wij

met meer regt op de romaneske, maar voor Borneo zegenrijke po-

gingen van Radja Brooke zouden smalen , indien wij onze eigene

pligten op dit groote eiland beter vervuld hadden.

Als Gouverneur van Laboean in 1848 naar Borneo teruggekeerd,

heeft Sir James echter niet opgehouden zijne zorgen te wijden aan

de belangen van Serawak, waar de handel bloeit, de bevolking met

verbazende snelheid aanwast, kerken, zendelingsposten, scholen en

hospitalen gesticht zijn, en regt en geregtigheid gehandhaafd wor-

den 3
). Minder snel is de vooruitgang van Laboean, ten gevolge

van velerlei tegenwerking van den kant van het Hof van Broenei

ondervonden, van de nog steeds voortdurende verwoestingen der zee-

roovers , en van een (voorzeker zeldzaam!) gebrek aan ijver van de

zijde der Britsche kapitalisten , om de steenkolen-mijnen, de voorname

*) St. John, II, p. 301, Mundy, II, p. 367, 372—375, Keppell

M., I, p. 1, 8.

*) Rochussen, bl. 29, T. v. N. I.
, 1849, I, bl. 74.

3

) Zie het schitterend tafereel bij Keppell M.
,

II, p. 1—4C ,
en bij

St. John, II, p. 344—348. De bevolking van het distrikt is in de negen

jaren van Brooke’s bestuur van 8000 tot 50,000 geklommen. Keppell,

t. a. p. ,
p. 33.
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bron van zijnen rijkdom , te ontginnen 1
). De verdelgingskrijg

in 1849 door Sir James tegen de roovers van Seribas en Se-

karran gevoerd 2
), heeft hem zoo in als buiten het Parlement

aan de beschuldiging van onnoodige en meèdoogenlooze wreedheid

blootgesteld, doch de voorstellen van den heer Hume in het La-

gerhuis zijn herhaaldelijk met groote meerderheid afgewezen, de

pers en het publiek hebben schier algemeen ten voordeele van den

Radja van Serawak beslist, en de ontvangst, hem bij zijn tweede

bezoek in Engeland in 1852 ten deel gevallen, deed niet onder

voor die, welke hem in 1847 bereid was 3
). Het is misschien

de meest afdoende verdediging van den heer Brooke en zijne me-

destanders, dat gedurende zijne tweede afwezigheid de roovers van

Seribas en Sekarran, gebruik makende van de mindere waakzaam-

heid der Engelschen , ten gevolge van den tegenstand aan Brooke’s

strenge maatregelen tegen de zeerooverij geboden , hunne stroop-

togten hervat, en zich daardoor het vonnis hunner geheele verdel-

ging, thans welligt reeds aan hen voltrokken, op den hals gehaald

hebben 4
). Op deze tijding en die van den dood des Sultans van

Broenei, Omar Ali Seifoe’d-din , op den 18den November 1852,

welke groote verwarringen in dat rijk deed vreezen 5
), heeft Sir

James zich gehaast naar Borneo terug te keeren , doch niet meer

als Gouverneur van Laboean ,
daar het ministerie van Lord Derby,

ten einde de groote kosten der nederzetting op dat eiland te ver-

minderen
, hem, met den aanvang van 1855, onder dankbetuiging

voor zijne gewigtige diensten, uit deze betrekking had ontslagen 6
).

‘) Keppell M. , II, p. 117, 119, St. John, II, p. 349, Earl Grey

,

The colonial policy of Lord John Russell’s administration
,
II, p. 265—267.

2

) Zie het verhaal dezer togten bij Keppell M., I, p. 143— 181, en
bij St. John

, II, p. 313—339.
3

) St. John, II, p. 339, 340. Zie eene uitvoerige wederlegging der
beschuldigingen van den heer Hume bij Keppell M., I, p. 182—276. In
de Indiër voor 1853, n°. 12, bl. 5, lees ik, dat de heer Brooke ook zelf

eene verdediging van zijne gedragingen op Borneo heeft uitgegeven.

*) Zie de Indiër voor 1853, n°. 15, bl. 7.

*) Indiër voor 1853, n°. 7, bl. 7. Latere berigten hebben echter ge-

meld, dat de kroon zonder rustverstoring is overgegaan op Pangeran Moe-
mien

;
Indiër voor 1853

,
n°. 13, bl. 7.

6

) Indiër voor 1853, n°. 16, bl. 8.
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Thans rest mij , om deze vlugtige schets van Borneo te vol-

tooijen, alleen nog de korte vermelding der gewigtigste handelin-

gen van het Nederlandsch bestuur na 1858.

Toen de tijding der vestiging van Sir James Brooke op Serawak

in Nederland werd vernomen, gingen allenvege luide klagten op

over de verwaarloozing der Nederlandsche belangen , waarvan Borneo

het tooneel was geweest. Het Indische Gouvernement werd hierdoor

eindelijk uit zijne zorgeloosheid gewekt, en ofschoon de kans om

door het aangaan van contracten met Broenei en de onafhankelijke

hoofden der Noordkust het gansche eiland aan onzen invloed te on-

derwerpen, thans voor altijd verloren was, besloot men althans wat

men bezat te regelen, te ordenen en zooveel mogclijk voor inbreuk

te beveiligen. De heer Weddik werd lot Commissaris-inspecteur voor

Borneo, Riouw en Lingga benoemd, met bijzonderen last om zijne

aandacht te wijden aan het sluiten van contracten met de Ooslkust-

staten, waar ons gezag nog altijd zeer onvolledig erkend werd. Vooral

de volgende omstandigheid gaf daartoe aanleiding. In den aanvang van

1844 was de Engelschman Erskine Murray, komende van Hongkong,

met twee gewapende schepen, de Young Queen en de Anne, op de

rivier van Koetei verschenen, met het oogmerk om aldaar eene fak-

torij op te rigten. Door zijn trotsch en overmoedig gedrag had de

heer Murray zich den toorn van den Sultan en zijne rijksgrooten op

den hals gehaald, en terwijl hij, de rivier afvarende, zich dapper ver-

dedigde, was hij met een deel zijner manschap door de inboorlingen

om het leven gebragt. Daar van de Britsche zijde klagten werden

aangeheven, dat de heer Murray, ten gevolge van gebrek aan waak-

zaamheid van den kant der Nederlandsche marine , te Koetei was

vermoord, haastte zich het Indisch Gouvernement om den lieer Wed-

dik derwaarts te zenden, ten einde de zaak ter plaatse te onderzoe-

ken, terwijl de Gouverneur van 3Iakasser een eskader, bestaande

uit de stoomboot Ilekla , de schooners Zephyr ,
Janus en Egmond

en de brikken Postiljon en Arend afzond, om den Sultan ,
zoo hij

schuldig mogt bevonden worden , te straffen. Het bleek den lieer

Weddik overtuigend , dat de schuld van het voorgevallene aan den
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heer Murray zelven te wijten was; waarschijnlijk echter had zijn

dood den Sultan voor de wraak der Engelschen doen vreezen, het-

geen hem noopte zich te eerder in de armen van het Nederlandsch

gezag te werpen, en het sluiten van een contract op den 12den Oc-

tober 1844 , alsmede de vestiging van een Assistent-resident voor

de Oostkust van Borneo te Samarindah ten gevolge had. Bij dit

contract erkende de Sultan het oppergezag van Nederland , en ver-

bond zich om door alle te zijner beschikking staande middelen den

zeeroof tegen te gaan en te straffen 1
), Eene overeenkomst van de-

zelfde strekking werd omstreeks dien tijd ook met Passir gesloten 2
).

Terwijl de Commissaris-inspecteur zich te Samarindah bevond

,

vernam hij dat een paar maanden te voren het Engelsche schip

Premier, gezagvoerder Brownrigg, op eene klip nabij de kust van

Berouw vast en in brand was geraakt, dat de schepelingen, bestaande

uit zeven Engelschen en eenige Bengalesche laskars, zich in sloe-

pen gered hadden, en dat de Europeanen zich naar de kampong

Goenong-Teboer aan de Berouw-rivier hadden begeven. De heer

Weddik zond onmiddellijk den luitenant ter zee Washington, ver-

gezeld van den luitenant der artillerie , adjudant van den Gouver-

neur-Generaal , van Capellen , met de schooner Egmond naar Be-

rouw , ten einde aan de schipbreukelingen , die zich ten gevolge

van verschillen tusschen de vorsten van dat gewest in benarde om-

standigheden geplaatst zagen , de vereischte hulp te verleenen 3
).

Het uitgestrekt gebied van Berouw , tusschen Koctei en de aan

Soeloe behoorende distrikten gelegen, is verdeeld in drie afzonder-

lijke staten , die gemeenlijk naar de hoofdkampongs Boclongan

,

Goenong-Teboer en Tandjong worden geheeten 4
). In 1853 had de

*) Temminck, p. 188, 189, Cornets de Groot, p. 38, Quelques mots
en réponse aux attaques des journaux Anglais, in den Moniteur des Indes,

1847—1848, p. 227, 228, Teenstra, Beknopte beschrijving van de Ncd.
overzeesche bezittingen, bl. 449, Low, p. 103, Belcher, L, p. 125.

2
) Cornets de Groot, p. 38.

3

)
Van Capellen Bijdr.

,
bl. 74, 75, Cornets de Groot, p. 38, Teen-

stra, a. w., bl. 449.
4

) De beste beschrijving van dit gebied geeft van Capellen Bijdr.
, bl.

79—88. Zie ook Temminck, p, 191, 192, en over de Dajaks dezer stre-

ken of Orang-Segai, Belcher, I, p. 229—235.
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Sultan van Tandjong het voornemen opgevat tot eene bedevaart naar

Mekka ,
en was , om daartoe alles in gereedheid te brengen

, naar

de aan zee gelegen kampong Batoe-poetih vertrokken. Hier ver-

voegde zich hij hem een roovershoofd der Ilanons, die weldra zijne

dochter ten huwelijk vroeg, en des Sultans toestemming verkreeg op

voorwaarde, dat hij zich van zijne makkers scheiden en te Tan-

djong vestigen zou. Dit geschiedde; maar inmiddels pleegden zijne

volgelingen in den omtrek een aantal rooverijen, die de aandacht der

Nederlandsche autoriteiten op Berouw vestigden en den Sultan on-

der de verdenking bragten, dat hij met de roovers heulde x
). De

heer KolfT deed het voorstel tot eene expeditie, om de roovers uit

deze streken te verdrijven, en tevens die van het naburige eiland

Laut te tuchtigen 2
), en werkelijk ontving in April 1834 de ka-

pitein ter zee Anemaet last , om een eskader , bestaande uit de

korvet Heldin , de brik Siewa en de schooners Castor en Krokodil

,

benevens eenige kruispraauwen , te Makasser te vereenigen
,
ten einde

aan dit voorstel gevolg te geven. Ongelukkig kregen de roovers de

lucht van deze toebereidselen en verstrooiden zich; maar Batoe-poetih

werd verbrand en de Sultan met een zijner zonen gevankelijk naar

Makasser gevoerd 3
j. Bij deze gelegenheid onderwierpen zich ook

de vorsten van Goenong-Teboer en Boelongan aan het Gouvernement.

Met eerstgenoemden werd den 27sten September 1834 een contract

gesloten , waarbij hij het Nederlandsch Gouvernement als leenheer

voor Goenong-Teboer en Tandjong erkende, en zich tot het weren

der zeerooverij en het beschermen van den handel verbond 4
). Toen,

hij nader onderzoek, de onschuld van den Sultan van Tandjong aan

de gepleegde rooverijen gebleken was, werd hij den 24sten Junij 1857

‘) Van Capellen Bijdr.
,

bl. 86, 87.

*) Cornets de Groot, p. 319.
%

s
) Cornets de Groot, p. 322, v. Capellen Bijdr., bl. 87.

*) Cornets de Groot, p. 222. Deze schrijver drukt zich dns uit:

„ un traité par lequel il reconnaissait, que Batoe-poetih et Berou et les

environs appartenaient au Gouvernement Néerlandais.” Onder den naarn

Berouw schijnt hier meer bepaaldelijk de staat van Goenong-Teboer ver-

staan te worden, terwijl Batoo-poetih
,

als de tijdelyke zetel van den vorst,

in plaats van Tandjong genoemd schijnt.
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door het Nederlandsch Gouvernement in zijne waardigheid hersteld;

doch daar hij nog vóór zijn vertrek van Makasser stierf, werd

regering in zijne plaats door zijn zoon Hadji Mohammed aanvaard *).

Sedert dien tijd waren tusschen de vorsten van Goenong-Teboer

en Tandjong hevige geschillen gerezen, voornamelijk dewijl Si-Atap

Maharadja Dinda, de vorst van eerstgenoemden staat, zich, opgrond

van het contract met het Nederlandsch Gouvernement, het oppergebied

over geheel Berouw aanmatigde en aan den Sultan van Tandjong

de wet wilde voorschrijven; terwijl daarentegen de laatste geweigerd

had zijne zuster aan Sultan Si-Atap ten huwelijkte geven, dewijl

hij dezen , uit een bijwijf geboren , niet als wettigen vorst van

Goenong-Teboer erkende 2
J.

Wij keeren thans terug tot de schipbreukelingen van de Premier.

Wat er eigenlijk met hen was voorgevallen en in hoe verre zij

gegronde redenen tot klagten hadden, is, wegens den strijd der ge-

tuigenissen, moeijelijk te bepalen; doch het schijnt inderdaad, dat

kapitein Brownrigg de onaangenaamheden hem overkomen grooten-

deels aan eigen wangedrag, trots en overdreven vrees had te wijten.

Van de laskars geraakten twaalf in handen van den vorst van Boe-

longan, terwijl zes andere met twee praauwen van Soeloe naar dat

eiland werden gebragt. De Europeanen werden te Goenong-Teboer

in eene praauw op de rivier gehuisvest, maar schijnen zich zeer on-

gerust te hebben gemaakt, dat zij als slaven aan de Dajaks der bin-

nenlanden, hier Orang-Segai geheeten, zouden worden verkocht 3
).

Ofschoon de Sultan hun steeds de verzekering had gegeven, dat

hij hen met al wat van het schip gered was naar Makasser zen-

den zou , vertrouwden zij deze belofte zoo weinig, dat zij besloten

tot den Sultan van Tandjong te vlugten , ’t welk hun den 18dea

Augustus gelukte. Deze scheen genegen hen voort te helpen, doch

’) Van Capellen Bijdr., bl. 38.
2

) Van Capellen Bijdr., bl. 82.
3

) Belcher, I, p. 202, 203, 240, 241, 246, van Capellen Bijdr.,

bl. 96 ,
97. Wat Brownrigg voor een man was, kan daaruit blijken, dat,

ofschoon bij aan boord met beleefdheid overladen was
,

hij te Banjer-mas-
sin de schooncr verliet zonder een woord van dank of afscheid.
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de Sultan van Goenong-Teboer verklaarde, dat deze mensclien hem

toebehoorden ,
en liet ze opeischen

, onder bedreiging van geduchte

wraak. De vorst van Tandjong, bevreesd voor de grootere magt

van zijnen nabuur, was op het punt aan dien eisch te voldoen,

toen de Nederlandscbe Commissarissen aankwamen. Na eene korte

onderhandeling werden de schipbreukelingen met eene praauw aan

boord van de schooner gebragt, die daarop naar Goenong-Teboer

vertrok, om van den Sultan verantwoording te eisclien ten opzigte

van zijn jegens de Engelschen gehouden gedrag. Deze beweerde,

dat hij te vergeefs op een gelukkigen dag gewacht had, om de En-

gelschen naar Makasser te doen vervoeren
, dat hij ze van den vorst

van Tandjong had teruggeëischt
,

uit vrees dat deze hen aan den

Sultan van Koetei zou uitleveren , die wegens het gebeurde met

den heer Murray zeer op de Engelschen gebeten was, en dat de

laskars zich uit eigen beweging naar Soeloe en Boelongan hadden

begeven; terwijl hij tevens al de goederen, die aan kapitein Brown-

rigg behoorden , teruggaf 1
). Bij deze gelegenheid werden de over-

eenkomsten met de vorsten van Berouw vernieuwd, en werden zij

voorloopig gesteld onder het administratief gezag van den Resident

ter Zuid-oostkust van Borneo, terwijl hun het voeren der Neder-

landsche vlag werd vergund 2
). Den 27sten October verliet de schoo-

ner Tandjong, en bereikte den 15dcn November Banjer-massin

,

waar de commissie aan den heer Weddik verslag deed van hare

verrigtingen ,
terwijl de schipbreukelingen op kosten der Nederland-

sche regering naar Java werden gebragt 3
).

Inmiddels was door de laskars, die met de praauwen van Soeloe

vertrokken waren, het gebeurde met de Premier ter kennis geko-

men van den heer Wyndham, een Engelschman op dat eiland ge-

vestigd, en door diens tusschenkomst van Sir Edward Belchcr, die

met het Engelsche oorlogschip Samarang te Manilla lag 4
). Kapi-

‘) Van Capellen Bijdr., bl. 77 , 78 ,
88—96.

s

) Temminck, p. 190, van Capellen Bijdr., bl. 94, 95.
3
) Van Capellen Bijdr., bl. 97.

*) Belcher, I, p. 201 ,
205.
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tcin Belcher begaf zich dadelijk naar Socloe, en een afgevaardigde

van den Sultan niet zich nemende, haastte hij zich naar Gocnong-

Teboer, waar hij den 50sten December 1844 aankwam. Op de pa-

lissaden, die de kampong omgaven, zag hij eene menigte kleine Hol-

landsche vlaggen ten toon gespreid. De Sultan zond dadelijk, ter

verwelkoming ven den Britschen officier, een afgevaardigde, die, toen

hij bemerkte , dat de Engelschen weigerden te salueren , aleer zij

wisten of de plaats in de magt der Hollanders was, alle betrekking

tusschcn Goenong-Tehoer en het Nederlandsch Gouvernement geheel

verloochende. Sir Edward bragt vervolgens den Sultan een plegt-

statig bezoek, ontving van hem voldoende verklaringen aangaande

het lot der schipbreukelingen, over wier ongeduld en aanmatiging de

vorst zich zeer beklaagde , en vernam van hem , dat zij reeds door

een Hollandsche oorlogsschooncr waren afgehaald. Daarop vroeg hem

de Sultan, waarom hij geweigerd had hem te salueren onder de

Hollandsche vlag, tevens met die vraag het verzoek om eene Engel*

sche vlag verbindende. Sir Edward antwoordde, dat hij, tenzij aan

eenige bijzondere mogendheid onderworpen , die in dat geval eene

magt zou zenden om bare vlag te beschermen , wettiglijk slechts

zijne eigene banier kon hijschen, en dat Engeland nooit veroor-

loofde, dat zijne vlag werd vertoond, waar zij bij eenige mogelijk-

heid ongestraft zou kunnen geschonden worden 1
). De Britsche

kapitein vond voor het overige de ontvangst des Sultans te veel be-

lovend , om er geene partij van te trekken. Dij liet zich door den

Sultan de contracten met het Nederlandsch gezag en zijne corres-

pondentie met de autoriteiten te Banjer-massin voorleggen, en nadat

deze vorst heyi plegtig verzekerd had, dat hij geene verbindtenis-

sen met vreemde natiën had aangegaan
, die hem tot meer dan vriend-

schappelijke ontvangst en toelating ten handel verpligtten, stelde

Sir Edward een kort document op, waarbij zich de Sultan gezind

') Ik houd dit voor eene welverdiende les. ’t Is voor de nationale eer

ongetwijfeld gevaarlijk de Nederlandsche vlag te doen voeren door hoofden,

bereid om haar bij de geringste aanleiding te verloochenen
,

wanneer de *

magt om haar te handhaven ontbreekt.
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verklaarde , met Hare Majesteit de Koningin van Engeland vriend-

schaps-betrekkingen aan te knoopen
, en een formeel verdrag te

sluiten zoodra het Hare Majesteit behagen mogt, daartoe een ge-

magtigde te zenden , en voorts zich verbond
, alle Britsche onder-

danen in zijn rijk komende vriendschappelijk te ontvangen en te

beschermen; terwijl Sir Edward Belcher namens de Koningin van

Groot-Brittanje beloofde, dat gelijke vriendschap en bescherming

aan de onderdanen van den Sultan van Goenong-Teboer zou ver-

leend worden , indien zij eenige aan Groot-Brittanje behoorende ha-

ven mogten bezoeken 1
).

Van een afgevaardigde des Sultans van Goenoeg-Teboer vergezeld,

begaf Sir Edward zich vervolgens naar Boelongan , om de twaalf

laskars te verlossen, die aldaar nog in slavernij zuchtten. Zijn

bezoek wekte in den aanvang eenige ontsteltenis; de Sultan ont-

ving hem echter vriendelijk en de loslating der laskars werd, of-

schoon met eenigen weerzin , toegestaan. Eene overeenkomst
,

ge-

heel gelijkluidend met die te Goenong-Teboer aangegaan, werd ook

hier met den Sultan gesloten , en den 10aen Januarij 1845 keerde

kapitein Belcher naar Goenoeng-Teboer terug 2
). Hier werd hij

op nieuw met beleefdheden overladen: de Sultan bood hem aan de

Engelschen in zijne hoofdplaats te ontvangen en hij voorkeur met

hen te handelen; hij gaf hem eene lijst van goederen over, die de

lading zonden uitmaken van het eerste schip, dat hij mogt willen

zenden
;
ja ging zelfs zóó ver van den afstand van een der eilanden

aan de kust, waarvoor inzonderheid Maratoewa in aanmerking kwam,

tot oprigting eener Engelsche vestiging voor te slaan 3
). Sir Ed-

ward beloofde hem bij zijne afreis Maratoewa te zullen onderzoeken

,

hetgeen werkelijk eenige dagen na zijn vertrek op den 15den Janu-

arij , doch met weinig bevredigende uitkomst, plaats had 4
).

Ik heb deze gebeurtenissen eenigzins uitvoerig verhaald , omdat

’) Belcher, I, p. 214—221, 237.

*) Belcher, I, p. 223—229, 235—237.
„

3
) Belcher, I

, p. 241 ,
242.

4

) Belcher, I, p. 245, 247.
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de aard onzer betrekkingen tot Borneo’s Oostkunst nog zoo weinig

bekend is. ’t Is mij niet gebleken , dat aan de aangeknoopte on»

derhandelingen met de Britten eenig verder gevolg is gegeven, en

de krachtiger houding , kort daarna door het Nederlandsch-Indisch

Gouvernement ten aanzien van Borneo aangenomen, zal waarschijn-

lijk aan de gezagvoerders van Britsche schepen eenige meerdere om-

zigtigheid hebben ingeboezem'd. Maar de traktaten van kapitein Bel-

cher met Goenong-Teboer en Boelongan kunnen, zoowel als de on-

derneming van den heer Murray, ten bewijze strekken, dat de we-

zenlijke uitoefening van magt nog iets anders vordert , dan dat

onze vlag door de vorsten wordt vertoond.

De vestiging van ons gezag op de Oostkust heeft sedert de hier

verhaalde gebeurtenissen goede vorderingen gemaakt. De Heer von

Dewall heeft als Assistent-resident van Koetei belangrijke togten

gedaan , waardoor de binnenlanden van Koetei en Passir en de streek

aan den Zuid-oosthoek des eilands, onder den naam van Tanah

Boemboe bekend, naauwkeurig zijn onderzochten de verhouding

tot het stroomgebied der Barito is aan het licht gekomen 1
). In-

zonderheid werd op den mineralen rijkdom dezer streken het oog

gevestigd, en op een aantal plaatsen werden rijke steenkolen-lagen,

in welker bezit vooral Borneo’s groote toekomst ligt, ontdekt 2
).

In December 1849 deed Zijner Majesteits stoomboot Samarang een

belangrijken togt naar de Oostkust. Zij vertoonde zich op de Koetei-

rivier, waar zij in de nabijheid van SamarindahJ, in een paar dagen

tijds, 53.000 Ned. ponden kolen innam; zij voer vervolgens de ri-

vier van Berouw op, waar eene breede, zwarte kolenlaag langs

den oever bloot ligt en de inwoners, de kolen met schoppen en

pikhouweelen kappende, de wijde ruimen van het vaartuig in kor-

ten tijd vulden; zij kwam bij kaap Pemantjingan , de noordelijke

punt van het eiland Laut, waar met eenige praauwen in een hal ven

>) Weddik K.
,

bl. 80. Het aldaar, bl. 85 volgg., medegedeelde Extract uit

de dagelijksche aanteekeningen van den Heer von Dewall op eene reis van
Banjer-massin naar Koetei van 1 Nov. 1846 tot 2 Sept. 1847, is de eerste

en tot dusverre eenige vrucht dezer onderzoekingen
,

die publiek is gemaakt.
8
) Teenstra, a. w.

,
bl. 448, Verslag van het beheer en den staat der

Koloniën over 1849 (Bijlagen van do Indiër voor 1852, n°. 108), bl. 9.

6
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dag 20.000 Ned. ponden kolen werden aan boord gebragt. Batoe-litjin

en de eilanden Nangka en Soewangi zijn gebleken van dezelfde schat-

ten zwanger te zijn 1
). De diamant-gronden van Koesan, een bin-

nenlandsch, aan Pegatan en Batoe-litjin grenzend distrikt
,

zijn door

den Heer Croockewit onderzocht 2
); de goudmijnen van Tanali-

Laut en de aangrenzende distrikten der Oostkust heeft de Heer von

Gaffron opgenomen 3
) ; ijzererts is door den Heer Ihne te Pegatan

en op bet tegenoverliggende eiland Laut ontdekt, en bijzondere aan-

dacht blijft op de geologische gesteldheid dier streek gevestigd 4
).

Te gelijker tijd zijn ook de betrekkingen tot de vorsten der Oost-

kust uitgebreid en versterkt. Van Maart tot Julij 1851 deed de Gou-

vernements-schooner Doris een kruistogt langs deze kust, om baar van

roovers te zuiveren; Passir, Koelei en de drie staten van Berouw wer-

den achtereenvolgens aangedaan, en door den Assistent-resident der

Oostkust, die zich aan boord bevond, werden aan de vorsten van al

deze rijken nieuwe, door de Hooge Regering bekrachtigde contracten

onder saluutschoten en verdere plegtigheden uitgereikt 5
). Eindelijk

moet ik nog vermelden, dat in 1852 door den Gouverneur-Generaal

eene commissie, bestaande uit de heeren Smits, kapitein der infan-

terie, Rutering, inspecteur van financiën, van Woelderen, luitenant ter

zee , benevens den heer von Dewall , benoemd is , om , na gedaan

onderzoek, aan de regering voorstellen te doen ten aanzien eener uit-

gebreider vestiging op Borneo’s Oostkust, — een arbeid die, zooveel

mij bekend is, tot dusverre nog tot geene beslissing heeft geleid 6
).

Ik mag niet nalaten hier nog met een enkel woord te gewagen

van de expeditie
, in het begin van 1848 naar de Soeloe-eilanden

') Bleckmann, bl. 319, 320, Verslag van het beheer en den staat der

Koloniën over 1850 (Bijlagen van de Indiër voor 1852, n°. 115), bl.

2. Vgl. nog Natuurk. Tijdschr. v. N. I., Jaarg. II, bl. 341.
2

) Zie zijn opstel „ De diamantgrönden van Koesan” in het Natunrk.

Tijdschrift voor N. I., jaarg. III, bl. 316—321.
3

) Zie het opstel „ Verslag over de goudmijnen van Tanah Laut” in

Natuurk. Tijdschrift voor N. L, Jaarg. II, bl. 30—40.
4
) Zie Huguenin

, Chemisch onderzoek van zwart zand en een zwart

mineraal van de Z. O. kust van Borneo, in Natuurk. Tijdscb. voor N. I.,

Jaarg. III, bl. 113—116.
8

) Indiër voor 1851, n°. 74, bl. 2.
c

) Indiër voor 1852, n°. 106, bl. 3, part. corresp.
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gezonden , om den Sultan tot verantwoording te roepen wegens on-

derscheidene daden van zeeroof, onder zijne oogluiking of begunsti-

ging gepleegd *), omdat zij tot voorstellen aan de regering heeft

aanleiding gegeven , ten einde zij zich op de nog onder Soeloe be-

hoorende noord-oostelijke distrikten van Borneo zou vestigen. In

1847 deed de Engelsche admiraal Inglefield aan den kommandant

der Nederlandsche marine het voorstel tot eene gezamenlijke expeditie

tegen de roovers van Soeloe, dat echter, in weerwil van den bijval

door den Schout-bij-nacht van den Bosch aan dit plan geschon-

ken, door de Indische regering wred geweigerd of ontdoken 2
).

Zij verkoos liever alleen te handelen , en zond , daar zij voor het

oogenblik slechts over eene geringe magt kon beschikken , in April

4848 de brikken Koerier en Haai, onder bevel van den kapitein-

luitenant van Braem Houckgeest naar Soeloe, terwijl de heer van

den Dungen Gronovius, als Commissaris van het Gouvernement, met

de overbrenging van brieven aan den Sultan belast was. Het ant-

woord van dien vorst was zoo onvoldoende en zijne uitvlugten zoo

tergend, dat de kommandant der expeditie besloot hem te tuchtigen,

doch met zijne geringe magt geen schitterender wapenfeit, dan het

in brand steken van huizen en vaartuigen op vier verschillende

plaatsen ,
door daartoe afgezonden barkassen , kon verrigten , waarna

zich de schepen met 26 bevrijde slaven verwijderden 3
). Het was

intusschen van den aanvang het voornemen der regering geweest

,

zoo de uitslag dezer expeditie onvoldoende mogt blijken, later eene

grootere te zenden. Hierop werd in het verslag van den heer Gro-

novius met kracht aangedrongen, en terwijl hij op den grooten na-

tuurlijken rijkdom van Borneo’s Noord-oosthock opmerkzaam maakte,

werden tevens door hem voorstellen gedaan, om die gewesten, ’t zij

door verdrag, ’t zij door wapengeweld, aan den Sultan van Soeloe te

ontwringen en onder het Nederlandsch gezag te brengen, en daar eene

*) Zie over de zeerooverijen van Soeloe, behalve Gregory R. en B.,

een opstel in het T. v. N. L, Jaarg. 1850, D. II, bl. 99—105, Brumund,
Indiana, I, bl. 73, 74, Rocbussen, bl. 59.

2
) T. v. N. I., 1849, I, bl. 238, Brumund, Indiana, I, bl. 145.

3

) T. v. N. I., 1849, I, bl. 98—-101, Brumund, Indiana, I, bl.

140—143, Rocbussen
,

bl. 60— 63, Keppell M., I, p. 59 ,
60.

6*
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vestiging aan de schoone Sandakan-baai te beproeven 1
). ’t Komt mij

niet zeer waarschijnlijk voor dat Engeland, ’t welk eenmaal den af-

stand dezer gewesten van den Sultan van Soeloe verwierf, en zich door

het traktaat van 1824 geenszins van het bezit van grondgebied op

Borneo acht buitengesloten, dit lijdelijk zou hebben aangezien. Thans

evenwel kwam de wederstand tegen onze verdere beinoeijingen met

Soeloe van eene andere zijde. De Gouverneur-Generaal der Philip-

pijnscke eilanden leverde bij de Nederlandsch-Indische regering een

vertoog in, ten doel hebbende om de regten , die Spanje op de

Soeloe-eilanden beweert te bezitten, ongeschonden te handhaven. De

Indische regering meende onder die omstandigheden niet geregtigd

te zijn, zonder de goedkeuring van het Opperbestuur in Nederland,

tot eene tweede expeditie over te gaan , en hieruit volgde eene cor-

respondentie , die, ook ten gevolge van een meer bepaald protest van

het koloniaal bestuur te Manilla, tot het besluit leidde, om van

de nadere expeditie af te zien 2
). De naijver van Spanje weêrhield

echter Sir James Brooke niet, om vriendschappelijke betrekkingen met

Soeloe aan te knoopen. Hij bragt zelfs in 1849 een handelsverdrag

met den Sultan tot stand , en hoopte hem door zijn invloed tot

krachtige medewerking in het onderdrukken van den zeeroof te be-

wegen. Met leedwezen zagen daarom de Britten de krachtige maatre-

gelen in 1850 en 1851 door de Spanjaarden tegen den Sultan van

Soeloe genomen , welke ongelukkige vorst, zooals men zich uitdrukte,

de handelsjaloezij moest misgelden, door de verdragen met Engeland

bij de Spanjaarden gewekt 3
). ’t Schijnt mij intusschen evenon* *

gerijmd de zeerooverijen der Soeloe-eilanders als die van de Dajaks

van Seribas en Sekarran te willen ontkennen. Mogelijk blijft het

zeker, dat het den Sultan minder aan den wil, dan aan het ver-

mogen haperde, om de rooverijen zijner onderdanen te beletten; maar

een onvermogen, dat zulke schromelijke gevolgen heeft, kan hun,

die daarvan het slagtoffer zijn
,
geen reden geven tot lijdelijk toezien 4

).

') T. v. N. L, 1849, I, bl. 82, 83, 101—103, 240, 241, Rochussen, bl. 63.
s

) Rochussen, bl. 63, 64.

*) Keppell M.
,
I, p. 58, 147.

*) Vgl. een artikel in de Indiër voor 1853, n°. 18, getiteld: De jongste

gebeurtenissen in den Soeloe-arckipel.
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Reeds in 1848 hadden de Spanjaarden het eiland Balangini, ten

Oosten van Soeloe, de woonplaats der meest geduchte roovers dezer

wateren, aangevallen en geheel verwoest, en daarop getracht met

den Sultan van Soeloe een contract aan te gaan, waarbij hij zich

tot wering van den zeeroof verbond. Toen echter deze vorst de

onderhandelingen op de lange baan schoof; toen ook de in 1850

gevolgde verwoesting der eilanden Bogotoewan en Belaoen den Sultan

niet tot een eindverdrag kon bewegen, waarbij hij zich voor eiken,

door zijne onderdanen gepleegden roof aansprakelijk stelde, en eene

Spaansche bezetting in zijne hoofdstad toeliet; toen zelfs de Spaan-

sclie gezanten door een woesten hoop waren overvallen en mishan-

deld, en slechts met moeite door eenige Datoe’s gered; — toen

besloot het Spaansche bestuur tot eene magtsontwikkeling
,

gelijk

het nog nimmer in deze wateren had ten toon gespreid, en meer

dan 60 zeilen, met eene landingsdivisie van omstreeks 6000 man,

verschenen in Februarij 1851 voor Soeloe, om geduchte wraak te

oefenen. Na een hardnekkigen tegenstand werd de stad den 27stcn

veroverd en met al hare forten en vaartuigen aan de vlammen over-

gelcverd. Eenige honderden slaven werden verlost; maar de Sul-

tan ontkwam met de zijnen door eene overhaaste vlugt naar de

binnenlanden , waar het ondoenlijk was hem te vervolgen. De

kleinere vaartuigen der vloot verspreidden zich daarop, om alle roo-

versnesten in den ganschen Soeloe-archipel te vernielen 1
). Met den

Sultan werden inmiddels onderhandelingen geopend, die eindelijk

tot eene overeenkomst leidden, waarbij hij zich leenman der Spaan-

sche kroon erkende en verklaarde genoegen te nemen, dat voortaan

Soeloe met zijne onderhoorigheden als een deel van de Spaansche

bezittingen zou beschouwd worden. Tevens heeft Spanje zich zoo-

veel mogelijk van den handel der Soeloe-eilanden verzekerd, door

aanmerkelijke begunstigingen boven andere natiën te bedingen, en

te Singapoera betreurde men het zeer , dat het handelsverdrag

,

door Sir James Brooke met Soeloe gesloten , niet vóór den aanval

‘) Brumand
,
Indiana, I, bl. 145—151, Keppell M., I, p. 58, Iadiër

voor 1851, n°. 48, 55, 59, 72, 74.
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der Spanjaarden was geratificeerd, daar het waarschijnlijk door de

veroveraars als vervallen zou worden aangemerkt *).

Deze uitweiding was noodzakelijk om te doen zien, dat alle kans

om Borneo’s Noord-oosthoek aan onze bezittingen toe te voegen thans

voor ons verloren is; want zoo niet Engeland zijne oude aanspra-

ken op die streken laat gelden, die van Spanje, volgens het jongste

verdrag met Socloe, zullen onbetwistbaar zijn. Ik betreur het, maar

zou het meer betreuren
, zoo niet de beschaving en de benutting

der hulpmiddelen van dat gedeelte van Borneo , ’t welk aan ons ge-

zag onderworpen is, ons nog een lange reeks van jaren handen vol

werks verschaffen kon. Moge slechts in het veld ,
dat ons de Voor-

zienigheid ter bearbeiding heeft aangewezen, onze ijver steeds aan

onze grootsche roeping beantwoorden! Keeren wij thans tot de jong-

ste verrigtingen van ons bestuur op Borneo terug.

Met de zorgen aan de Oostkust gewijd hielden de pogingen in

andere deelen des eilands gelijken tred. Wetenschappelijke reizen

en onderzoekingen werden niet enkel op de Oostkust, maar gelijk-

tijdig in onderscheidene, aan ons gezag onderworpen streken in het

werk gesteld. Sedert de heer von Henrici in 1830 en volgende

jaren op de Westkust en in Banjer-massin, en de lieeren Korthals,

Horner en Sal. Muller in laatstgemelde afdeeling in 1836 de ge-

steldheid van het terrein en de schatten der natuur van Borneo

hadden opgespoord 2
), was ook het wetenschappelijk onderzoek op

dat eiland grootendeels blijven rusten, toen de maatregelen , door

de regering sedert 1843 genomen ,
daaraan eene nieuwe veerkracht

schonken. Het stroomgebied der Kapoeas op de Westkust werd

opgenomen door den luitenant von Kessel 3
); de geheele Zuidkust

van Tandjong Sambar, de Zuid-westpunt des eilands, tot aan Ba-

njer-massin, benevens het gebied der rivieren van Kota-waringin

,

Pemboewan, Sampit en Mendawei, en vervolgens de rivier van Matan

op de Westkust en de communicatie vandaar langs de Pinoe-rivier

Singapore Free-prcss van 17 Oct. 1852 (ook in de Indiër voor

1852, n°. 85).
s
)

Van Lijnden N. T., bl. 538, Sal. Muller, bl. 324, Horner, bl. 89,

Temminck, p. 208—211.
3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 538, "Weddik K.
,

bl. 78.
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met de Kapoeas, door den heer von Gaffron 1
). Maar vooral merk-

waardig zijn de reizen van den heer Schwaner, die zich van 1845

tot 1848 op Borneo ophield, en na zich langen tijd in Banjer-mas-

sin met het onderzoek der kolenlagen 2
)
en der bevaarbaarheid van

den Barito-stroom voor grootere vaartuigen 3
)

te hebben bezig ge-

houden, in October 1847 de rivier Barito opvoer en vandaar tot de

bovenlanden van Koetei doordrong, vervolgens, naar Banjer-massin

teruggekeerd, Poeloe-petak of de kleine Dajak bezocht, en de rivier

die het doorstroomt— even als de hoofdstroom der Westkust Kapoeas

geheeten — opvarende, vervolgens de Katingan of boven-rivier van

Mendawei , vandaar de Melawi of linker-tak der groote Kapoeas

,

en zoo eindelijk, deze rivier afzakkende, Pontianak op de West-

kust bereikte 4
). In het begin van 1848 keerde Schwaner naar

Batavia terug, om zijne wetenschappelijke verslagen uit te werken.

Nadat hij deze had ingediend , werd hij door het Gouvernement

op nieuw met eene zending naar zuid-oostelijk Borneo belast, doch

op het punt van te vertrekken , werd hij door hevige koortsen aan-

getast, die den 50sten Maart 1851 te Batavia een einde aan zijn le-

ven maakten 5
). De heer van Lijnden, Assistent-resident van Pon-

tianak, deed in 1847 eene reis naar de bovenlanden van de Kapoeas,

die , ofschoon hoofdzakelijk met een politiek doel ondernomen

,

voor de wetenschap niet onvruchtbaar was 6
). In 1851 deed de

luitenant ter zee Groll eene reis langs denzelfden stroom tot on-

derzoek eeniger kolenlagen in het rijkje van Blitang gevonden 7
).

Ook deed de heer Weddik in persoon eenige togten tol uitbrei-

ding onzer kennis van Borneo, en voer onder anderen in Julij en

Augustus 1846 de rivier van Banjer-massin tot diep in de binnen-

') Weddik K.
,

bl. 79.

*) Temminck, p. 211, 212, Schwaner N. T., bl. 673, I. A., bl. 410.
8
) Schwaner I. A., bl. 394.

*) T. v. N. I., Jaarg. X, Dl. I, bl. 164—166, Weddik K., bl. 79,
80, B., bl. 18., Schwaner T. N. I., bl. 139, 142 enz., Levensberigt
van Schwaner in het Natuurk. Tijdschr. v. N. I., Jaarg. II, bl. 189, 190.

6

) T. v. N. I., 1851,1., bl. 417, Levensberigt
,

t. a. p., bl. 190, Wed-
dik B., bl. 19.

°_) Van Lijnden N. T.
,

bl. 537 , 539, Weddik K., bl. 79.
7

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 537.
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landen op 1
), terwijl hij in 1848 met de stoomboot Onrust de Ka-

poeas op de Westkust bezocht en er de steenkolen-beddingen in

oogenschouw nam 2
). Zeer is liet te betreuren , dat tot dusverre

van al deze belangrijke onderzoekingen nog zoo weinig aan het

publiek is medegedeeld, en de meeste verslagen in het stof der

Gouvernements-archieven begraven blijven 3
).

Bij zoo vele reizen van Nederlanders of Duitschers in dienst der

Nederlandsche regering, moet ik hier nog twee merkwaardige tog-

ten van vreemdelingen vermelden. De Engelschman Burns was de

eerste Europeaan , die de binnenlanden van Broenei bereisde. Hij

voer in 1848 achtervolgens de Tatouw-, Belinian* en Bintoeloe-

rivieren op, en den oostelijken tak van laatsgemelden stroom tot

aan zijnen oorsprong vervolgende, kwam hij vandaar door de bos-

schen aan de Belaga, een tak van de groote Redjang-rivier. De Be-

laga tot aan hare vereeniging met de Redjang gevolgd zijnde, voer

hij eerst deze rivier een eind weegs op, en zakte daarna af tot de

Pelawi, een anderen tak der Redjang-rivier. Dezen vervolgens op-

varende, kwam hij over land wederom tot aan de Tatouw en bereikte,

die afzakkende, de kust. Op deze togten was de heer Burns drie

maanden te midden der Kajans en zes maanden in hunne nabijheid,

en de wetenschap dankt hem de beste berigten omtrent dezen belang-

wekkenden volksstam 4
)- Op een lateren togt bezocht hij , mede

het eerst van alle Europeanen , de Kajans aan de Barram-rivier 5
)

,

tot welke in Junij 1851 ook de stoomboot der Britsche marine Pluto

opvoer 6
). Het doet mij leed, dat ik er moet bij voegen, dat de

handelingen van den heer Burns onder dezen ver verspreiden volks-

stam aan Sir James Brooke ernstige reden tot klagten gaven, en dat hij

*) Weddik B., bl. 19.
2

)
Teenstra, Beknopte beschrijv. enz., bl. 831.

s
)

De uitgegeven stukken of uittreksels zal men in de Alphabetische

lijst der voornaamste aangehaalde schrijvers, op de artt. van Lijnden, von

Kessel, Schwaner en Weddik, vermeld vinden. De uitgave eener natuur-

kundige en ethnograpische beschrijving van Borneo, uit de nagelaten pa-

pieren van Dr. Schwaner getrokken, is door het Instituut voor taal-, land-

en volkenkunde van Ned. Indië beloofd.
4

)
Burns, p. 138, 139.

6
) Keppell M.

,
II, p. 90.

c

) The river Barram in Journ. of the Ind. Archip., Vol. V (1851), p. 677.
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zich de vijandschap van de hoofden der. Kajans op den hals haalde,

niettegenstaande hij er in geslaagd was, door zich voor een zoon van

Sir James uit te geven, de dochter van een der voornaamste hoofden,

Roem Nipa , ten huwelijk te erlangen 1
). In September 1851 kwam

deze heer Burns op eene ellendige wijs om het leven. Met de schooner

Dolphin in de baai van Maloedoe handel drijvende, werd hij door

eenige Ilanons, die, zich als kooplieden voordoende, aan boord geko-

men waren, verraderlijk overvallen en vermoord. Het schip werd

eenige weken later, door het hoofd van Benggaja in de baai van La-

boek, aan den heer Spencer St. John, die als Commissaris met de stoom-

boot Pluto derwaarts kwam, met al zijn toebehooren uitgeleverd 2
).

Doch de grootste belangstelling van alle togten in Borneo ver-

dient welligt die van de beroemde reizigster Ida Pfeiffer. In het

begin van 1852 reisde deze merkwaardige vrouw, met schier bo*

venmenschelijken moed, alleen en zonder bescherming, van Serawak

naar de binnenlanden , trok te voet het Batang-Loepar-gebergte

over , kwam vervolgens aan het meer Loewar of Soembah en reisde

vandaar naar Sintang , waar de Sultan haar alle eer bewees en

eene praauw te hare beschikking stelde, waarmede zij naar Pon-

tianak afzakte. Dat de reizen van mevrouw Pfeiffer voor de weten-

schap niet onvruchtbaar zijn, kan onder anderen de verzameling

van visschen uit de Kapoeas bewijzen, die zij te Pontianak bijeen-

bragt en , tijdens haar verblijf te Batavia , aan Dr. Bleeker ten be-

hoeve zijner ichthyologische studiën afstond 3
).

Met het oog op de industrie heeft zeker de jongste geschiedenis

van Borneo niets opgeleverd, dat van zooveel gewigt is als de ont-

dekking op een aantal plaatsen van belangrijke steenkolen-lagen.

Ik sprak reeds met een woord van de kolen aan de Noord- en

Oostkust. Op de Westkust vindt men ze op verschillende plaatsen

van het stroomgebied der Rapoeas. Zoowel op de West- als Oost-

kust zijn nu en dan kleine partijen gegraven, en zijn zelfs con-

J

) Keppell M.
,
II, p. 89—93.

*) Keppell M., II, p. 93—98, Singapore Free-press van 5 Dec. 1851 ,
en

daaruit in de Indiër voor 1852, n°. 85, in het art. „ de Fawn en de Dolphin.'’
3

) The Athenaeum, 1852, n°. 129G, Alg. Handelsbl. van 23 Aug. 1852,
tweede editie, Bleeker VI, bl. 408.



xc INLEIDING,

traden voor de levering van»zekere hoeveelheden gesloten
, en nu

zeer onlangs is door den heer van den Dungen Gronovius concessie

gevraagd , om aan de rivier van Koetei op grooter schaal steenkolen

voor partikuliere rekening te graven ,
— een verzoek waarop aan-

vankelijk eene gunstige beschikking is gegeven 2
). Tot dusverre heb-

ben gewigtiger exploitatiën reeds plaats gehad op Laboean door eene

Britsche Compagnie, en in het gebied van Banjer-massin door het

Nederlandsch Gouvernement. Ten gevolge der zending van Dr. Schwa-

ner in 1843 zijn in dit laatste distrikt eene reeks van ontdekkingen

gedaan. In 1843 begaf de heer Schwaner zich naar Batavia , om

mondeling mededeeling van zijne bevindingen te doen , en keerde in

October terug met de magtiging, om op eene geschikte plaats eene

mijn te openen. Dit werd het eerst beproefd aan het spruitje Ilatoe-

wan van de rivier Batoe-api, op eene plaats, die wegens den snellen

stroom der rivier den naam droeg van Riam
;
doch deze plek bleek

ongelukkig gekozen. Men groef wel is waar in 1847 en 1848 om-

streeks 500,000 Amsterdamsche ponden bruikbare kolen ,
maar eene

goede gelegenheid tot vervoer ontbrak. Bovendien bleken zij, aan wie

de leiding der werkzaamheden was toevertrouwd ,
ongeschikt voor

die taak, terwijl het met veel moeite en hooge kosten bijeenge-

bragte werkvolk ziek werd of vlugtte. Reeds in 1847 werd het

établissement op verminderden voet gebragt en in November 1848

werd het geheel opgebroken. Inmiddels had de heer Schwaner zijne

onderzoekingen voortgezet en meerdere lagen ontdekt; en toen de

proef aan de Hatoewan bleek tegen te vallen
,
gaf de Gouverneur-Ge-

neraal in het laatst van 1847 last, om eene nieuwe mijn op eene

digter bij Banjer-massin gelegen en daardoor voor den afvoer beter

geschikte plaats te openen. Men koos daartoe den berg Pengaron,

mede aan de rivier Batoe-api en op het gebied des Sultans, welke

vorst zich slechts met weerzin tot toestemming liet bewegen. Hier

leidde, ten gevolge der betere en gezondere ligging en der meer

‘) Over de kolen der Westkust spreek ik elders uitvoeriger. Contracten

omtrent de levering van steenkolen van Koetei, in 1848 en 1849 gesloten,

worden vermeld in het regeringsverslag over 1849, t. a. p., hl. 9.
2

) Algem. Handelsbl. van 21 Sept. 1853.
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doeltreffende inrigting, de arbeid weldra tot zeer goede resultaten,

en de gegraven steenkolen bleken van uitmuntende hoedanigheid te

zijn. In September 1849 kwam de Gouverneur-Generaal in persoon

naar Banjer-massin , voornamelijk ook om de werken aan den Pe-

ngaron in oogenschouw te nemen. Hij vond deze in een staat van

ontwikkeling, die zijne gunstige verwachtingen nog verre overtrof,

gaf aan den waarnemenden resident Gallois en aan den heer

von Gaffron, die in 1840 tot directeur der mijn was aangesteld,

zijne bijzondere tevredenheid te kennen, opende in persoon op den

25sten September de groote galerij voor de regelmatige bewerking

en ontginning bestemd, en schonk aan deze eerste duurzame vesti-

ging tot steenkooldelving in Nederlandscb-Indië den naam van Oranje-

Nassau. Nog in hetzelfde jaar werden in het moederland eenige

bekwame werklieden uit de omstreken van Maastricht aangenomen,

die in 1850 reeds aan den arbeid deel namen. In 1849 werden

1160 ton van 2000 Amsterdamsche ponden gedolven, en in 1850

was deze opbrengst reeds tot 5043 ton stukkolen en 1500 ton

gruis vermeerderd. Daar in de laatste jaren onderscheidene be-

kwame ingenieurs voor het mijnwezen naar Indië vertrokken zijn,

en daardoor voor dezen tak van industrie in Indië een nieuw tijd-

perk is aangebroken, bestaat er alle grond om te verwachten, dat

bij toeneming goede uitkomsten verkregen en welhaast ook op an-

dere punten mijnen geopend zullen worden 1
).

*) Dit kort overzigt is getrokken uit het regeringsverslag over 1849,
t. a. p., bl. 8, 9, en dat over 1850, bl. 3. Die eene meer volledige kennis van
de geschiedenis der stecnkooldelving in Banjer-massin en van de genomen
proeven verlangt, kan, behalve de gemelde verslagen, Gregory S., Schwa-
ner N. T. en Bleckmann, de volgende berigten raadplegen: E. de Waal,
Steenkolen in Nederlandsch Indië (Indisch Magazijn, Jaarg. I, Dl. II, bl.

231—253), bl. 249—253; Exploitatie der steenkolenmijnen op Borneo, in

T. v. N.I., 1849, II, bl. 271—274, bl. 336—339 ;
S. Bleekrode

,
Toelich-

ting van onderzoekingen in Neerl. Indië (T. v. N. I., 1850, II, bl. 201—204),
bl. 202—204; Iets omtrent de Borneosche steenkolen, Indisch Archief,

1849, Dl. II, bl. 152—157; Steenkolen van Borneo, Indisch Archief, 1850,
Dl- I, bl. 238; Uitgestrektheid der kolenlagen van Riam en Pengaron

,

Natuurk. Tijdschr. v. N. L, Jaarg. II, bl. 183; C. de Groot, Verslag van
proeven met Indische steenkolen, Natuurk. Tijdschr. v. N. I., Jaarg. III,

bl. 341 , 342 ; Rapport der speciale commissie, benoemd bij Kon. besluit

van 25 Febr. n°. 26 (overgedrukt in het Natuurk. Tijdschr. voor N. I.

,

Jaarg. II, bl. 80—107), bl. 91— 93.
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Ook voor de zedelijke belangen van Borneo’s in den beklagcns-

waardigsten toestand verkeerende bevolking is in de laatste jaren

althans iets gedaan. Op de Westkust hebben zich sedert 1839

eenige Amerikaansche zendelingen gevestigd in het gebied van Lan-

dak; in Poeloepetak of de kleine Dajak, in het rijk van Banjer-

massin, houden zich sedert, het jaarl836 altijd eenige zendelingen

van het Rhijnsche Genootschap op. Ofschoon vreemdelingen, heb-

ben zij toch vooral in de laatste jaren veel belangstelling van den

kant der Nederlandsche autoriteiten ondervonden; zelfs werden in

1849 de scholen der Rhijnsche zendelingen door een bezoek van

den Gouverneur-Generaal , tijdens zijn verblijf te Banjer-massin

,

vereerd. Deze laatsten vooral hebben met onverdroten ijver veel

goeds tot stand gebragt. Zij hebben van den aanvang af hunne

verwachting meer gebouwd op het onderwijs der jeugd in christe-

lijke scholen, dan op het spoedig maken van een groot getal prose-

lieten. De christelijke gemeente, waarin slechts zij worden opge-

nomen, die zich die onderscheiding door een goed gedrag waardig

betooncn, telde in 1849 nog slechts een veertigtal Dajaks, maar

daaronder het algemeen hoofd van het distrikt Poeloepetak, wiens

voorbeeld men hoopte, dat weldra door velen zou gevolgd worden.

Er waren in hetzelfde jaar scholen op de posten Bintang, Palinghei

en Palingkan, in welke 380 scholieren onderwezen werden, en liulp-

scholen te Mengkatib en Mentanger, waar Dajaksche meesters aan nog

veertig kinderen onderwijs gaven. Bovendien was een der broeders

te Banjer-massin gevestigd , waar hij een 50tal Chinesche kinde-

ren onderwees 1
). Maar ook in andere opzigten hebben deze zen-

delingen zich groote verdiensten verworven. Zij hebben zich de

taal der Dajaks eigen gemaakt , en de eerste poging gedaan om

ze te schrijven , de Europesche karakters daartoe bezigende; zij

hebben vervolgens godsdienstige en andere leerboekjes voor hunne

scholen vervaardigd of vertaald en doen drukken ; zij hebben een

woordenboek der Dajaksche taal aan het Bataviaasch Genootschap

’) Zie regcringsverslag over 1849, t. a. p. ,
bl. 5; vgl. Becker P., bl.

455—4G0, Algem. verslag van den staat van het schoolwezen in Ned.

Indië, onder ultimo Dec. 1849, bl. 83, 84.
'
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aangeboden ;
zij hebben het Nieuwe Testament in het Dajaksch

vertaald en op kosten van het Britsche Bijbelgenootschap aan de

Kaap de Goede Hoop doen drukken ;
terwijl sedert 1849 broeder

Hardeland , als afgevaardigde van het Nederlandsche Bijbelgenoot-

schap , zich met de bewerking ook van het Oude Testament bezig

houdt , en binnen weinige jaren de geheele bijbelvertaling hoopt

te voltooijen J
). Zij hebben tevens veel toegebragt om onze ken-

nis van Borneo te vermeerderen, belangrijke reizen in de binnen-

landen gedaan en beschrijvingen van den staat van land en volk

publiek gemaakt 2
) ; en zelfs heeft de kundige broeder Becker

,

in 1848, op eenige vragen nopens het distrikt Poeloepetak, hem

door den heer Weddik voorgelegd, een zeer naauwkeurig en vol-

ledig antwoord gegeven , dat onder de beste verslagen , die wij van

eenig deel van Borneo bezitten
,
mag geteld worden 3

).

Voor de zedelijke behoeften der Europeanen en hunne afstammelin.

gen is tot dusverre in het Nederlandsch gedeelte van dat eiland ge-

brekkig gezorgd
; er is echter thans een reizend predikant voor

Borneo en Benkoelen , doch die te Batavia resideert 4
). In 1849 be-

hoorde Banjer-massin onder de plaatsen , die met de oprigting eener

nieuwe Gouvernements-school werden bevoorregt , bij welke de ad-

judant-onderofïicier Stoltenbach als onderwijzer geplaatst werd 5
).

Inmiddels werd ook voor de betere vestiging van het gezag des

Gouvernements de noodige zorg gedragen. Het gebied der verschil-

lende vorsten werd naauwkeuriger omschreven , de grenzen bepaald

,

1

) Zie de Handelingen van het Nederlandsch Bijbelgen. 1845, bl. 75,

1846, bl. 58—64, 1847, bl. 42—44, 1850, bl. 60—63, 1851, bl. 47—50,
1852, bl. 54, 55. De resultaten van de grammatikale studiën der zende-

lingen zijn medegedeeld door von der Gabelentz, Grammatik der Dajak-

Sprache, Leipzig, 1852.
2

) Zie op de Alphabetische lijst van schrijvers de schriften van Becker.

Ook mag hierbij aan Hupe gedacht worden
,
die een tijd lang in Zuid-Bor-

neo werkzaam was, later langs de Westkust naar Serawak trok, en van
daar naar Europa terugkeerde. Hij was echter geen zendeling van het

Rhijnsch Genootschap, maar door de stichting van Hallo uitgezonden. Ook
zyn naam komt op de Alphabetische lyst voor.

3
) Becker P.

,
bl. 422.

*) llegeringsverslag over 1850, t. a. p. ,
bl. 2.

') Algem. verslag van den staat van het schoolwezen, onder uit. Dec.

1849, bl. 146, 147.
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en de contracten met de vorsten voor zoo veel noodig hernieuwd

of gewijzigd. Over de nieuwste contracten met de vorsten der Oost-

kust heb ik reeds gesproken. Het jongste contract met Banjer-mas-

sin , dat ik vermeld vind, is van 18 Maart 1845 *); in hetzelfde

jaar werden de contracten met Simpang en Matan 2
), in 1847 die

met de vorsten van het gebied der Kapoeas 3
) , en in 1848 dat

met Sambas hernieuwd 4
). Toen de regeling onzer politieke betrek-

kingen en de afbakening der grenzen ver genoeg gevorderd was, om

alle onzekerheid weg te nemen , vaardigde de Gouverneur-Generaai

den 28sten Februarij 1846 een uitgebreid besluit uit, waarbij eene

territoriale indeeling van al de Nederlandsche bezittingen en onder-

hoorigheden op Borneo werd vastgesteld, met naauwkeurige bepaling

van het grondgebied, waarop Nederland aanspraak maakte, en met

eene rijke nomenclatuur van de, ten deele schier geheel onbekende

gewesten, althans in naam aan ons gezag onderworpen. De Zuid-,

Oost- en Westkust werden allen te zamen tot een afzonderlijk Gou-

vernement vereenigd. De Westkust of Westelijke Afdeeling werd in

twee residentiën, Sambas en Pontianak, verdeeld, de Oostkust zou

tot nadere organisatie met de Zuidkust vereenigd blijven, en beide

te zamen de Zuid-oostelijke Afdeeling vormen. De heer Weddik

werd tot Gouverneur van Borneo benoemd, en hem werden, met het

hem toegevoegd personeel ,
aanzienlijke inkomsten toegelegd 5

).

Het scheen dat nu de tijd gekomen was, waarop het Gouvernement

zich ernstig aan de behartiging der belangen van Borneo zou wij-

den, en inderdaad, ofschoon in de twee of drie voorafgaande jaren

een en ander verrigt was , het was schier niets in vergelijking van

hetgeen nog te doen was overgebleven. Wel had niemand het Gou-

vernement belet, bij besluit de grenzen zijner onderhoorigheden van

de eene kust tot de andere door te trekken, en zich alzoo uitgestrekte

*) Temminck, p. 184.
2
) Cornets de Groot, p. 42.

3
) Weddik K., bl. 79.

*) T. v. N. I., 1853, I, bl. 198—200.
5
) Zie de geheele territoriale indeeling en grensbepaling in den Moni-

teur des Indes
,
1846— 47, Revue Coloniale, p. 9—11, en bij Temminck,

p. 149—156. Zie verder „Het bestuur van den afgetreden Gouv.-Gen.
J. J. Rocbussen, beoordeeld door het dagblad de Indiër,” bl. 39.
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gewesten van onbekende en schier onbewoonde binnenlanden toe te

eigenen; maar het was geheel iets anders daar overal werkelijk gezag

uit te oefenen en de bronnen van welvaart, waaraan het land zoo

rijk is, ten behoeve der bevolking en van het moederland mildelijk

te doen vloeijcn, door de kracht van onzen geest, den invloed van

onze beschaving en den sterken arm van ons gezag. In dit opzigt

bleven wij op treurige wijze te kort schieten. De handel , die op

de door ons bezette kusten gedreven wordt , staat tot den onmete-

lijkcn rijkdom des lands in geene de minste verhouding, de zede-

lijke belangen der bevolking zijn nog grootendeels verwaarloosd, de

Dajak ligt nog altijd in dierlijke ruwheid verzonken, de Maleijer is

nog altijd zijn dwingeland
, de Chinees op de Westkust heeft in de

laatste jaren ons gezag op de schromelijkste wijs miskend , en nog

op dit oogenblik is het gebied van Sambas het tooneel van verwar-

ring en strijd , het gevolg van halve en onstaatkundige maatregelen

en van onvoldoende magts-ontwikkeling. Intusschen, zoo op de grond-

slagen, in 1844—46 gelegd, met ijver ware voortgebouwd, zouden

onze bezittingen op Borneo allengs een ander aanzien gekregen heb-

ben ;
maar ofschoon de krachtige impulsie, toen gegeven, nog een

jaar twee drie doorwerkte, en in sommige opzigten nog heilzamen

invloed oefent , werd allengs weder eene verslapping zigtbaar. De

Gouverneur, die, na eenige verkenningsreizen in zijn gebied, tot

andere werkzaamheden geroepen, te Batavia resideerde , werd, gelijk

het ergens niet onaardig gezegd is
,
een Gouverneur in partibus l

)

,

en de geheele organisatie, in 1846 aan Borneo gegeven , werd alzoo

een nutteloos bezwaar voor de schatkist. Geen wonder dan , dat

toen het misnoegen ,
door de vestiging van Brooke te Serawak in

Nederland opgewekt ,
eenigzins was bedaard , den 17den Augustus

1849 een nieuw besluit werd afgekondigd, waarbij aanmerkelijke

wijzigingen en vereenvoudigingen in de organisatie van ons gebied

op Borneo zijn gebragt , en tevens bepaald is, dat de betrekking

van Gouverneur van Borneo en onderhoorigheden onvervuld zal blij-

ven, tot tijd en wijle de gesteldheid van land en volk eene centrale

Het bestuur van den afgetreden Gouv.-Gen. Rochussen enz., bl. 39.
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vestiging van dien ambtenaar op het eiland Borneo mogelijk en noo-

dig zal doen zijn 1
).

Zoo weinig nu als het te bevroeden is, waarom in 1849, nadat

zich de Engclsche invloed meer en meer had uitgebreid , onmoge-

lijk en onnoodig was te achten , wat in 1846 mogelijk en noodig

scheen , zoo zeker is het , dat met de afkondiging van dit besluit

eene nieuwe periode van verwaarloozing voor onze gewigtige bezit-

tingen op Borneo is aangebroken. Doch zoo in dit opzigt eenige

blaam op de regering rust, veel meer is, dunkt mij, deze toestand

aan de natie zelve te wijten. De benutting van Borneo’s natuurlijken

rijkdom en schoone ligging voor industrie en handel kan niet van

de regering gevorderd , mag niet aan haar overgelaten worden. Alle

vereeniging der attributen van koopman en industrieel met die van

souverein, — de ondervinding van eeuwen heeft het bewezen, —
is op den duur onhoudbaar en schadelijk. Van de regering kan

men ten aanzien van Borneo’s aangelegenheden slechts vorderen:

eene publiciteit, die kennis bevordert en vertrouwen inboezemt,

een toereikend personeel van ambtenaren en krijgsvolk , om het

gezag met klem te handhaven en orde en veiligheid te verzekeren,

en eindelijk aanmoediging en bescherming voor allen, die hunne

kapitalen aan ondernemingen van handel en industrie op Borneo

willen wagen, met uitdenwegruiming aller bezwaren en belem-

meringen. De partikuliere nijverheid moet het overige doen , en

zoo de regering aan den drieledigen eisch , dien ik haar stelde

,

werkelijk voldaan heeft , dan heeft de natie het slechts zich zelve

te wijten, indien onze bezittingen op Borneo niet meer hebben toe-

gebragt of nog toebrengen , om hare welvaart te schragen.

Er rest mij thans nog, om mijne algemeene schets van Borneo

te voltooijen, eenig denkbeeld te geven van zijne tegenwoordige ter-

ritoriale indeeling, waarbij ik vooral den leidraad van het laatst

aangehaalde Gouvernements-besluit zal volgen, hetwelk van dat van

1846 hoofdzakelijk slechts door grootcre eenvoudigheid verschilt.

J

) Staatsblad van Ned. Indië
,

1 8 iO
,

n°. 40.
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De indeeling betreft hoofdzakelijk de kustlanden; zij is ten aanzien.

van liet schaars bevolkte binnenland in zeer onbepaalde termen uit-

gedrukt. Het van bet Nederlandsch gezag onafhankelijk deel van

Borneo bestaat uit de landen langs de Noord-vvestkust en aan den

Noord-oosthoek ;
zij belmoren deels aan den Sultan van Broenei

deels aan dien van de Soeloe-eilanden. Het gebied van Broenei

begint bij Kaap Datoe aan den Noord-westhoek , en wordt gemeen-

lijk geacht zich van daar oostwaarts tot aan de rivier Kimanis uit

te strekken. Inlusscken wordt het gezag van den Sultan van

Broenei ook nog eenigermate in het aan de andere zijde van de

Kimanis gelegen distrikt Pappal erkend. Verder oostwaarts ligt

Maloedoe of Kini-baloe, dar met Mangidari en een deel van Tiroen

,

door de Soengei Atas tegen Berouw begrensd, aan het noordelijk

deel der Oostkust de landen uitmaakt, die, althans in naam , aan

den Sultan van Soeloe onderworpen zijn.

Op het gansche overige gedeelte van Borneo , volgens den Heer

Melvill van Carnbée *) bijna 9400 vierkante geographische mijlen

en dus bijna drie vierden van het eiland beslaande, en met 662,000

zielen bevolkt, heeft het Nederlandsch Gouvernement aanspraken

van meer of minder beteekenis. Dit gansche uitgestrekte gebied is

in twee groote afdeelingen gesplitst
, de Wester-afdeeling en de Zuid-

ooster-afdeeling, die thans ook weer ieder slechts ééne residentie

uitmaken , daar de splitsing der Wester-afdeeling in de residentiën

Sambas en Pontianak bij de reorganisatie van 1849 weder is verval-

len. De Residenten hebben hunnen zetel te Pontianak en te Banjer-

massin
;

te Sambas en Koetei zijn Assistent-residenten gevestigd.

De Westelijke, veel kleinere Afdeeling beslaat 2805 vierkante mijlen,

van welke slechts 244 het gebied van Sambas uitmaken. Deze Wester-

afdeeling bevat de stalen van Sambas, Mampawa, Pontianak, Koe-

boe, Simpang, Sukkadana en Matan langs de kust, Landak, Tajan,

Meliouw, Sangouw, Sekadouw , Blitang en Sintang en het geheele

stroomgebied van de beide takken der Kapoeas tot aan hare water-

scheidingen, in de binnenlanden.

') Zie de meermalen aangehaalde statistieke kaart.

7



XCVIII INLEIDING.

De veel grootcre Zuid-oostclijke Afdeeling, die 6567 vierkante

mijlen beslaat, is zamengesteld uit de landschappen Berouw, Koe-

tei, Passir en Tanah Boemboe langs de Oostkust, Tanah-Laut, het

rijk van Banjer-massin
, Poeloepelak en Kahajan , ook het gebied

der groote en kleine Dajak geheeten, Mendawei, Sampit, Pemboe-

wan en Kota-waringin .aan de Zuidkust, van welke het laatste aan het

tot de Westkust behoorend rijk van Matan grenst. Onder de binnen*

landsche distrikten van de Zuid-ooster-afdeeling worden , in het

besluit van 1849, slechts de Doeson hilir en de Doeson oeloe met

name genoemd, doch de grenzen worden in het algemeen aangeduid

door de woorden : » tot aan de waterscheiding met het stroomgebied

van de Kapoeas en tot aan Soengei Atas op de Noord-ooslkust

,

met inbegrip van het geheele stroomgebied van Berouw.”

De noordelijke waterscheiding van het gebied der Sambas-, Ka-

pocas- en Berouw-rivieren maakt, in het algemeen, de grens van het

Nederlandsch gebied tegen de landen van Broenei en Soeloe uit.

De zuidelijke waterscheiding van het gebied der Kapoeas, door den

tweeden grooten bergketen van Borneo gevormd, teekent de binnen

-

landsche grens tusschen de beide Afdeelingen, tot op het puut waar

zich die keten door de Anga-Anga-bergen , die het stroomgebied der

Kapoeas van dat der Berouw-rivier scheiden , met den grooten noor-

delijken bergketen vereenigt. Matan en Kota-waringin worden door

de bergen Pembaringan-badak , Batoe-hadji en Penampoengan van

elkander gescheiden.

De algemeene trekken van de topographie, zoowel als van de

geschiedenis van Borneo, in deze Inleiding geteekend, zullen, vlei ik

mij, voldoende zijn, om mijne lezers in staat te stellen, zich een

juist oordeel aangaande de betrekking der Westkust tot de overige

deelen des eilands te vormen; en tevens om mijn regt te bewijzen,

deze, door de natuur zoowel als door de geschiedenis en de politieke

verhouding van de andere distrikten des eilands gescheidene Afdee-

ling lot het voorwerp eener bijzondere, meer opmerkzame be-

schouwing te maken.
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EERSTE HOOFDSTUK.

Gcwigt der rivieren in de topographie van Borneo. — Natuurlijke verdceling

der Westkust landen. — Stroomgebied van de Kapoeas. — Bronnen van de

Kapoeas. — Gebergten die baar gebied bepalen. — Delta der Kapoeas. — Hare

zes mondingen. — De staat Koeboe. — De kust en het vaarwater. — Het rijk

van Pontianak. — De hoofdstad. — Tooneelen op de rivier van Pontianak. —
Het Ncderlandsch établissement. — Het Chinesche kamp. — De moskee en

het vorstelijk paleis. — Malcisphe en Boeginesehe kampongs. — Handel en in-

dustrie van Pontianak. — Landbouw en veeteelt. — Klimaat. — Het zingen

der rivier.

Dc geschiedenis van eenig gewest is onverstaanbaar zonder een

juist denkbeeld van zijne ligging en natuurlijke gesteldheid. Of-

schoon in de Inleiding eene algemeene schets van het eiland Borneo

is gegeven , moeten wij daarom trachten, ons thans meer bijzonder

met het terrein van Borneo’s Wester-afdeeling bekend te maken ,

met welker geschiedenis wij ons in de volgende bladen bepaaldelijk

zullen bezig houden. Ik zal met mijne topographische schets zoo-

veel mogclijk eene statistiek van de bevolking, den bandel, de

productie der mijnen en dergelijke verbinden, ofschoon daarvoor

slechts weinige en gebrekkige bouwstoffen voorhanden zijn. Alleen

de goud-productie blijft hiervan voorloopig uitgesloten
;

in het derde

bock zal daarover uitvoerig worden gesproken.

Dat in een land , hetwelk
,

gelijk verreweg het grootste gedeelte

van Borneo, met maagdelijke bosschen bedekt is, schier alleen

de oevers der rivieren, die de natuurlijke wegen door de anders

ongenaakbare wildernissen vormen , der schaarsche bevolking tot

woonplaats kunnen verstrekken, behoeft naauwelijks herinnering.

Dit is ook in Borneo’s Wester-afdeeling het geval. Kolonisten

van verschillende natiën, doorgaans onder den algemcenen naam

van Maleijers te zamen gevat, hebben zich hier sinds eeuwen

aan de mondingen der stroomen nedergezet , en de oudere bevol-

king , de Dajaks , naar het binnenland verdrongen. Maar ook
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deze, hetzij zij een gezeten of een zwervend leven leiden, wor-

den schier altijd alleen in de nabijheid der rivieren aangetrof-

fen 1
). Het is op Borneo een spreekwoord geworden , dat men

Dajaks vindt waar slechts beken en spruiten zijn 2
). Hier vinden

zij gereedelijk de middelen, om aan hunne geringe behoeften te

voldoen, en noch de Dajakker, noch zelfs de Maleijer , bezit de

energie en wordt genoopt door de sterke prikkels , die de krach-

tige zonen van den Saksischen stam naar de bosschen van Nieuw-

Holland en het Westen van Amerika drijven , om er den strijd

aan te vangen met de nog ongerepte natuur, en er, met de zware

bijl in de hand, akkers voor hun graan en weiden voor hun vee

op de ontoegankelijke wouden te veroveren. In de topographie

van Borneo , met name ook van de Wester-afdeeling, vormen daar-

om de loop en bevaarbaarheid der stroomen de hoofdtrekken, en

eene geleidelijke beschrijving moet noodzakelijk van de beschouwing

der voornaamste rivieren uitgaan.

Het eiland Borneo is gesplitst in zoovele natuurlijke deelen

als het hoofdstroomen bevat, en het gebied van eiken stroom

wordt, uit den aard der zaak, door de waterscheidingen bepaald. De

waterscheidingen worden gevormd door berg- en heuvel-reeksen, en

in het algemeen door alle verheffingen van het terrein, dewijl elke

verheffing een deel van het water, uit den dampkring opgevangen,

langs de eene, een ander deel langs de andere helling doet afvloei-

jen. Op deze wijze nu verdeelt zich Borneo’s Westelijke Afdee-

ling in het gebied van drie hoofdstroomen. Het midden-gedeelte,

dat verreweg het uitgebreidste is en zich tot in het hart des

eilands uitstrekt, is het gebied der groote Kapoeas-rivier. Meer

tot het kustland bepaald is het gebied der beide andere, kleinere

stroomen, de rivier van Sambas ten Noorden en de rivier Pawan

ten Zuiden.

De voornaamste stroom der Wester-afdeeling is de Kapoeas. Deze

majestueuze rivier ontspringt in het hart des eilands, op ongeveer

114° 0. L. van Greenwich. Tot hare bronnen is het nog geen

Europeaan gelukt door te dringen. Volgens sommige berigten ont-

‘) Vgl. Tobias W., bl. 32.
s

) Thomson, p. 146.
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springt zij in liet Madei-gcbergle 1
) ;

doch men weel thans dat slechts

een harer boventakken, zelf de Madei-rivier genaamd, daar zijn oor-

sprong neemt 2
). Een ander berigt noemt bepaaldelijk een niet

zeer hoogen berg, Boekit Lassan-Toela genaamd, als de plaats waar

deze magtige stroom zijn aanvang neemt , en voegt er bij dat aan

de andere zijde van denzelfden heuvel de bronnen worden gevon-

den van eencn tweeden, naar de Oostkust afvloeijenden hoofdstroom

,

namelijk de rivier van Koetei, door de inboorlingen Mahokkam ge-

naamd s
). Doch ook de bronnen der Mahokkam heeft tot dusverre

geen Europeaan kunnen bereiken. Beide stroomen toch ontspringen

te midden van onafgebroken wildernissen , slechts bewoond door

eenige zwermen van ongastvrije Poenans, die den vreemdeling uit

hunne schuilhoeken met vergiftige pijlen belagen 4
), terwijl beiden

eerst op aanmerkelijken afstand van hunne bronnen bevaarbaar

worden.

Wij hebben reeds in de Inleiding gezien , dat de Wester-afdee-

ling van Borneo wordt begrensd door de twee groote bergreeksen ,

die op dit eiland worden aangetroffen. Deze bepalen in het binnen-

land tegelijk het stroomgebied van de Kapoeas en vormen de water-

scheidingen van welke zuidwaarts en noordwaarts de takken af-

vloeijen, die haar voeden. Wanneer echter het noordelijke gebergte

genaderd is tot de grenzen der afdeeling Sambas , verwijdert het

zich bij den Bajang-Mioet, onder den naam van Krimbang-ge-

bergte
,

plotseling van de Kapoeas en wendt zich noordwaarts;

doch een tak van zoo het schijnt minder aaneengeschakelde top-

pen, waartoe de Sebahoe en Pandan, Sebakal en Sempoeroe be-

lmoren , zet de westwaartsche rigting voort , tot waar zich het

‘) Hartmaan HS. II, bl. 9. De ligging van het Madei-gebergte is op
de kaart van den heer Melvill niet juist aangegeven. Ten minste met het

regeringsbesluit van 28 Februarij 1846 is deze kaart, die ik boven, Inlei-

ding
,

bl. Y
,

tot rigtsnoer nam
,

niet overeen te brengen
,

dewijl daar
het Madei-gebergte niet als een deel van het Noordelijke, maar als be-

hoorende tot het zuidelijke of Kaminting-gebergte wordt voorgesteld (zie

Temminck
,

p. 153), waarmede ook de kaart van Groll en die van
von Derfelden overeenstemmen. Op deze laatste heet het gebergte Ka-
minting, of althans zijn oostelijk gedeelte, „Goenong Madie of gebergte
der Punans.” In de Inleiding

,
bl. Y

,
moet de naam

,,
Madei” wegvallen.

*) Yan Lijnden N. T.
,

bl. 543, 552.
3

) Groll aant. op van Lijnden N. T., bl. 544. Volgens de kaart van
Melvill zou men dezen berg in het Anga-Anga-gebergte moeten zoeken.

*) Schwaner T. N. I.
,

bl. 146.
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voorgebergte Batoe Belat in do zee verliest *) , en is als de

scheiding lusschen liet gebied der Kapoeas en der rivier van Sam-

bas te beschouwen. De tweede of Kaminting-keten, die in het hart

des eilands met den noordelijken bergketen zamenhangt , neemt

allengs eeue zuidwaartsche rigting , zoodat zich het gebied der

Kapoeas gedurig verbreedt, naarmate die rivier het strand nadert.

Doch lang voordat dit gebergte bij den Pembaringan-badak zijne

rigting bepaaldelijk zuidwaarts neemt , wordt ook hier het stroom-

gebied der Kapoeas zeer aanmerkelijk ingeperkt en van dat der

rivier van Simpang gescheiden door een gebergte, waartoe de top-

pen Mahm , Spontiak, Lajang, Mengalat en andere belmoren, ter-

wijl het in het distrikt 3Ieliouw, door zijne voortzetting in den

berg Bloengei , schier tot den oever der Kapoeas nadert. Volgens

George Muller hangt dat gebergte en zijne voortzettingen met den

Kaminting-keten niet zamcu , en zou tusschen Sintang en Seka-

uouw de aaneenschakeling geheel zijn afgebroken. De genoemde

reiziger gist daarom, dat dit gebergte eenmaal de kern vormde van

een, door een zeearm van Borneo’s kust gescheiden eiland, waar-

mede het alleen door aanslibbing zou vereenigd zijn 2
). Een volksge-

loof van Borneo’s inboorlingen , dat dit eiland vroeger uit een aan-

tal eilanden bestond, zou tot aanbeveling van dit gevoelen kunnen

worden bijgebragt 3
) ;

maar zoo de kaart van den heer Melvill van

Carnbée, voor welker zamenstelling, zoo ik meen, de onuitgegeven

opnemingen van het gebied der Pawan-rivier en hare communica-

tiën langs de Pinoc met de Kapoeas door den heer von Gaffron 4
)

gebezigd zijn, aan de waarheid getrouw is, moet dit gevoelen

bepaald worden verworpen. Ik geloof echter dat het veiligst is

,

dit punt vooralsnog niet te beslissen. Maar hoe het zij , wanneer

de Kapoeas den berg Bloengei voorbij is , verbreidt zij zich wel-

dra als een waaijer in vele takken door den broeden alluvialen

*) Tcmminck, p. 151, de Stuers HS., bl. 67. In het door Tcmminck,
t. a. p., medegedeelde regeringsbesluit van 28 Febr. 1846, komen Bajang,

Krimbang, Baratjek en Soenjang als synonieme namen voor; doch volgens

de kaart van van Lijnden en Groll moet althans de Soenjang van den

Bnjang-Mioct onderscheiden worden, en volgens de kaart van Melvill van

Carnbée heet de noordelijke voortzetting van den Bajang „Krimbang-ge-

bergte.”
!
) G. Maller, bl. 260, 285.

3
) Tobias W.

,
bl. 12.

*) Vgl. Inleiding, bl. LXXXVI.
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gordel ,
die Borneo omgeeft , tot zij zich tussclien Mampawa en

Sukkadana met zes hoofdmondingen in zee stort.

Nadat wij ons dus de groote omtrekken van het gebied dezer

trotsche rivier zooveel mogelijk hebben vertegenwoordigd ,
zullen

wij de reizigers, die haar zijn opgevaren, in de verbeelding ver-

gezellen, ten einde nader bekend te worden met de tooneelen, die

zij den beschouwer aanbiedt, en de talrijke kleine staten, die langs

hare oevers worden aangetroffen. Vertoeven wij eerst eenige oogen-

blikken bij de merkwaardige Delta , die door hare mondingen ge-

vormd wordt.

Zoodra de Kapoeas voorbij den berg Bloengei in de strandvlakte

gekomen is ,
splitst zij zich in twee armen , die , zich herhaal-

delijk hereenigende, drie eilanden vormen, Separo , Djamboe en

Limboeng geheeten , van welke het laatste het grootste is. Bij het

eiland Djamboe zendt zij een tak zuidwaarts uit , die den naam

draagt van Dawah x
)

of Mantoet, en met zijne beide mondingen, de

Koewala Majah en de Koewala Koembang 2
), van welke de laatste

ook vaak Mendouw-rivier geheeten en op eene breedte van wel 20

a 24,000 voet geschat wordt, een eiland omvat, op welks noord-

westelijke en zuid-westelijke uiteinden zich de bergen Majah en

Miami verheffen. De berg Majah was vroeger bewoond en men

zegt
,

dat zich op eene vooruitspringende rots aan den riviermond

een steen met een Europeesch wapen bevindt. Vóór de Koewala

Majah liggen eenige eilandjes, zooals Antoe, Nanas , Malang-mera-

kit en wat dieper zeewaarts de Masa-tiga
;

meer zuidwaarts digt

bij den wal ligt Poelo-baroe
, waar zoo vele honigbijen zijn, dat

men er jaarlijks van 5 tot 8 pikols was inzamelt. De kust is

hier buitengewoon laag, en de zee, ofschoon zonder klippen of

banken, zoo ondiep, dat men bij het varen vier a vijf uren van

den wal houdt. De berg Miami vormt een grooten uithoek, onder

den naam van Tandjong Satei (ook Tikal) bekend, en wanneer men

tussclien dit voorgebergte en het eiland Panoembangan , het noorde-

lijkste der Earimata-eilanden, is doorgevaren, komt men voor eene

groote bogt der zee, in welke zich van de noordzijde de Mendouw,

‘) Van Lijnden N. T.
,

bl. 545, spreekt van de „Simpang Dawah;”
maar „simpang” is slechts de Maleische naam voor een tak of arm eener

rivier.

2) „Koewala” beteekent monding. De naam Koewala Koembang schijnt

ontleend aan een eilandje voor deze uitwatering gelegen (bij von Derfelden

„ Kombo bij Melvill „Kambancr”).
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on iets lager , van de oostzijde , de rivier van Simpang ontlast. De
gansche kust van den berg Majah af tot aan den mond der Sim-
pang-rivier is onbewoond

; men ontwaart er zelfs geene enkele

visschershut 1
).

Kort voor de splitsing in de Koewala Majah en Mendouw, neemt
de Dawah 2

)
nog een tak op, die den naam draagt van Simpang

Lidah en zijne uitwatering meer noordelijk heeft. Deze vormt name-

lijk, te zamen met de JBatoe Ampar en de Terentang, de derde

groote monding van de Kapoeas, die Padang-Tikar-rivier of Koe-

wala Koeboe genoemd wordt. De Terentang zelve is een tak, die

zich beneden bet eiland Limboeng bij Poelo Binga van de Kapoeas

afzondert.

Heerscht, bij gebrek van goede opnemingen, in het tot dus-

verre gezegde eenige onzekerheid, het noordelijk deel dezer uitge-

strekte Delta is ons veel naauwkeuriger bekend. Bij Soekoe-lanting,

op 0° IIP 26" Zuider-breedte en 109° 36' 37" Ooster-lengte van

Greenwich gelegen 3
), verdeelt zich de Kapoeas nogmaals in twee

armen, van welke de zuidelijke, die de hoofdrigting van den in

het algemeen westwaarts vloeijenden stroom vervolgt en de groot-

ste breedte heeft , echter van naam verandert en dien van Poengoer

erlangt, terwijl de noordelijke dien van Kapoeas behoudt. Van de

Poengoer zondert zich nu weder een zuidwaarsche tak af, die den

naam draagt van Oelah , door een zijtak gemeenschap heeft met de

Terentang en zich door de Koewala Membawang in zee stort.

Tusschen de Poengoer en de Koewala Mambawang vormt zich de

‘) G. Muller, bl. 224—226; vgl. wegens de eilandjes op de kust

Temminck
, p. 151.

2
) Sommigen noemen deze rivier in baar geheel, en niet enkel hare

zuidelijke uitwatering, Mendouw, maar wat van hare buitengewone breedte

gezegd wordt, is toch alleen op deze uitwatering toepasselijk. Zie G. Mul-
ler, bl. 227, 259. Van Lijnden N. T., bl. 545, geeft, zoo ik geloof ten

onregte, den naam van Mendouw aan dien tak der Dawah, dien ik in den

tekst „Lidah” heb genoemd. In het geheel verschillen de kaarten en opga-

ven ten opzigte der zuidelijke mondingen van de Kapoeas zoo verbazend,

dat ik, in weêrwil der ernstigste pogingen, om door zorgvuldige vergelij-

king de waarheid op het spoor te komen
,
voor de naauwkeurigheid van het

gezegde niet zou durven instaan. Zoo kent Tobias W., bl. 7, aan de Ka-
poeas niet zes, maar zeven uitwateringen toe, en men verkrijgt dit getal,

indien men met van Lijnden de uitwatering der Simpang Lidah van de

Koewala Koeboe onderscheidt. Doch volgens de kaart van Melvill kan

het niet twijfelachtig zijn
,
of beiden vloeijen inderdaad ine'én.

3

) Van Lijnden N. T., bl. 540, 574.
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veruitstekende landtong, onder den naam van Tandjong Sapoe be-

kend. De noordelijke arm neemt nog de wateren der aanzienlijke

rivier van Landak op, vloeit vervolgens langs de hoofdstad van

Borneo’s Westkust, Pontianak, en stort zich in zee door eene

monding , die voormaals Koewala Lawei heette , doch thans naar

de genoemde vestiging Koewala Pontianak genoemd wordt en de

noordelijke grens der Delta van de Kapoeas uitmaakt. Al de ge-

noemde mondingen hebben aan de uitwatering banken , die de

eenige hinderpaal vormen , om deze rivier tot ver boven de

Delta met groote schepen te bevaren. Nergens heeft men vóór de

uitwatering meer dan 7 tot 9 voeten diepte, ofschoon die mondin-

gen hooger op van 5 tot 8
,
ja op sommige plaatsen tot 17 vade-

men diep zijn, bij eene gewone breedte van 4000 tot 8000, en

bij uitzondering, van 18 tot 24,000 voeten. De watermassa, die

de Kapoeas afvoert, is zoo verbazend groot, dat men somtijds nog

twee Duitsche mijlen ver in zee het water zoet en drinkbaar be-

vindt. Onmiskenbaar is het, dat de uitgestrekte wouden, die bij-

na geheel Borneo bedekken , als de voorname reden der menigvul-

dige regens en zware stroomen te beschouwen zijn 1
).

Yan deze Delta , die in haar geheel genomen van het Noorden

naar het Zuiden meer dan 20 uren uitgestrektheid heeft , behoort

het eiland, door de beide mondingen van den meest zuidelijken

‘) Gr. Muller, bl. 222. De heer Groll (aant. op van Lijnden N. T.
,

bl. 546) mat de doorsneden van de Dawah en de Kapoeas even beneden
hare scheiding zóó, dat al het van boven bomende water deze doorsneden
voorbij moest

,
en bevond dat de gemiddelde waterafloop langs de Dawah

66,960 en langs de Kapoeas 329,344, of gezamenlijk 396,304 kubieke ellen

per minuut bedroeg. Voor vele mijner lezers zal de aanhaling der volgende
plaat3

,
die den invloed van het plantenrijk op de voortbrenging van water

beschrijft, niet onwelkom zijn. „Profecto, si vegetabilium exhalatio cessa-

ret, terrae major pars sterilis foret fontibus exarescentibus. Fluviorum
fontes enim e radicibus montium scaturiunt, et eo fortiores

,
quo major

montium pars densa sylva obsita est. Sylvae autem non solum ingentem
aquae copiam in athmosphaeram vehunt, sed nubes etiam attrahunt, imbres
colligunt; nam in regionibus sylvestribus aëris temperatura tempore diurno
diminuitur exhalatione foliorum et nocte serena caloris radiatione

,
qua fit ut

gaz aquosum praeeipitetur et crebrae obtineant pluviae. Harum autem aqua
sub sylvarum umbra collecta servata, per rupium fissuras suo ipsius pondere
penetrans, fontes continuo alit. Ilinc mirandum non est majorum fluminum
capita in locis montuosis et sylvestribus esse

;
binc nostro tempore sylvis

vastati3 plures terrae continentis regiones et insulae steriles factae sunt.”

(Miquel, Orat. de regno vegetabili in telluris superficie mutanda efficaci,

p. 18—21).
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tak gevormd ,
tol den staat van Simpang , dien wij beneden nader

zullen leeren kennen, terwijl de vorst van dat land ook nog ecni-

ge aanspraak maakt op een deel der meer noordwaarts gelegen

onbewoonde moerassen en wildernissen 1
). Al het overige wordt

gerekend lot bet rijk van Ponlianak , van hetwelk zich echter de

kleine staat van Koeboe onder een eigen hoofd heeft afgezonderd.

Eenige Malcische en Arabische familiën van Pontianak hebben name-

lijk eene negerie gesticht aan de rivier Terentang, waaraan zij den

naam van Koeboe, d. i. verschansing, hebben gegeven, en verschaf-

fen zich hier het levensonderhoud door landbouw, visscherij , klei-

nen handel, vooral met Pontianak, en het aanbouwen van vaartuigen.

Hun opperhoofd is een Sjerief, die met den Vorst van Pontianak

door banden van bloedverwantschap verbonden is. Deze magtige

despoot voert, volgens den heer van Lijnden, den schepter over 525

zielen, waaronder 25 Chinezen, terwijl zijne hoofdpiaats niet min-

der dan 10 huizen telt 2
). Ik moet hierbij echter opmerken , dat

deze opgave
,

gelijk doorgaans die van den heer van Lijnden 3
)

,

zeer laag gesteld is , en sommige schrijvers de bevolking van Koe-

boe tot wel 2000 zielen
, waaronder 150 Chinezen , doen opklim-

men 4
). Onder deze bevolking belmoren ook de visschers van

Dapong, eene verzameling van 8 of 9 huizen ten Noorden der Pa-

dang-Tikar-rivier 5
). Een soortgelijk staatje als Koeboe was voor-

maals Membawang 6
) , meer noordwaarts, tusschen de Poengoer en

de Oelah, met eene negerie aan laatstgenoemde, gelegen , en de Sje-

rief, die daar in 1822 het gezag voerde, was een broeder van dien

van Koeboe. Sedert is deze staat van de kaarten verdwenen en

naar het schijnt met dien van Koeboe versmolten, zoodat dit laat-

1
) Van Lijnden N. T.

,
bl. 568; vgl. Tobias W.

,
bl. 7 , en de kaart

van von Derfelden. G. Muller noemt
,

bl. 224, de Padang-Tikar-rivier de

grens tusschen Koeboe en Simpang.
2
)

Van Lijnden N. T., bl. 573, 583.
3

)
Vgl. Groll

,
aant. op van Lijnden N. T.

,
bl. 582.

*) Francis, bl. 4. Het juiste door hem opgegeven cijfer is 2034, t. w.

1656 Maleijers
, 150 Chinezen en 28 Arabieren. Hartmann HS. I, bl. 14,

geeft juist dezelfde cijfers voor de Maleijers en Chinezen, maar maakt van

de Arabieren geen gewag. Tobias W.
,

bl. 22, vgl. 7, stelt de bevolking

van Koeboe en Membawang (’t welk hij verkeerdelijk Mandawa noemt) te

zamen op 1686 zielen, waaronder 186 Chinezen. Op de statistieke kaart

van Melvill van Carnbée is Koeboe op eene uitgestrektheid van 40 vierk.

geogr. mijlen en eene bevolking van 1025 zielen gesteld.
B
) G. Muller

,
bl. 224.

6

) Ook „Mompauwang” uitgesproken. Zie G. Muller, bl. 221, en de

kaart vau von Derfelden.
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sic gerekend wordt zich langs de kust over al de eilanden
, door

de mondingen der Kapoeas van de Poengoer tot aan de Majah ge-

vormd , uit te strekken. Ik merkte echter reeds op, dat Simpang

zich het zuidelijk deel van dit gebied toeeigent
;

inderdaad is het

niet wel mogelijk en van weinig belang, door deze onbewoonde, met

ondoordringbare vegetatie overdekte moerassen grenzen te trekken ,

en natuurlijk geldt dit ook ten volle van de grens, die Koeboe in

het binnenland van Pontianak en Simpang scheidt. De bovenland-

sche vorsten rekenen de belangrijkheid van hun gebied niet naar

de uitgestrektheid van het terrein
,
maar naar het aantal Dajaks

,

dat hun gehoorzaamt, en antwoorden op de vraag naar de hoegroot-

heid van hun rijk alleen door de opsomming der rivieren , welker

oevers door Dajaks bewoond zijn 1
). Daar nu in de geheele Delta

naauw een honderdtal Dajaks, en nog wel in het gebied van Pon-

tianak, woont 2
), is het schier om het even of men met sommigen

de Dawah , dan met anderen de Datoe-Ampar en Simpang Lidah

als ooslelijke grens van Koeboe tegen Simpang aanneemt 3
).

De kust is in het gebied van Koeboe overal met nipa en rhizo-

phoren (kajoe-api), hier en daar op zandige plekken ook met de casu-

arina litorea (arau- of roe-boom) en de naga, eene soort van ijzerhout,

omzoomd; de bosschen bevatten kajoe gahroe, kajoe lakka en een

overvloed van ebbenhout, terwijl er zich nu en dan eenige zwervers

vertoonen ,
die honig, was en rotan komen ingaren 4

). Het strand

is schier overal laag, ofschoon men hier en daar in de rigting van

het Zuidoosten naar het Noordwesten kleine ophoogingen van den

grond bespeurt, die vroeger eilandjes waren, maar door aanslibbing

met den vasten wal vereenigd zijn. Zulk een eiland was eenmaal ook

de heuvel Bawang of Membawang, nabij den riviermond van denzelf-

den naain, die zich in dezelfde rigting schier een uur ver uitstrekt.

Hij verheft zich niet liooger dan omtrent 450 voet boven het water-

pas der zee; doch daar hij in geheel vlak land ligt, is zijn voorste

tafelvormige spits , waarachter men zich op sommige punten nog twee

andere ziet verheffen, even kenbaar als schilderachtig van voorkomen 5
).

‘) Ygl. van Lijnden N. T.
, bl. 567.

*) Deze zijn van Mampawa naar het gebied van Pontianak verhuisd en
wonen aan de Ambawang.

3

) Het eerste doet van Lijnden N. T.
,

bl. 568, het andere de kaart

van Melvill.

*)

s

)

Van Lijnden N T.
,

bl. 562, G. Muller, bl. 221, 224.

G. Muller, bl. 221 ,
224.
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De aanslibbing en aanhechting van nieuwe eilanden aan de kust

gaat, ofschoon langzaam, ook nu nog geregeld voort. „Zoo men,”

zegt de heer Muller, „naar den ouderdom der hoogste boomen

mag oordeelen, die zich amphitheatersgewijze achter elkander ver-

heffen, en men dien der zwaarste boomen, welke langs het strand

voorkomen, op 80 jaren stelt, bedraagt de gewone aanspoeling van

land naauwelijks 1 of \\ vadem in het jaar.” Nogtans verzekert

ons de heer Tobias, dat, volgens de overlevering der inboorlingen,

de berg Kandang in het gebied van Landak, die in eene regte lijn

zeker wel 9 uren van zee ligt, eenige eeuwen geleden nog een

eiland was, onder den naam van Poelo Kandang bekend 1
). In

den bodem dezer alluviale streken is het bed der rivieren naauw

begrensd te noemen , en ondergaat het zeker van tijd tot verplaat-

singen. Van Pontianak tot Panoembangan , het noordelijkste der

Karimata-eilanden, is de zee langs het strand ondiep en tot meer

dan een half uur afstands van den wal van een bruinachtig grijze

kleur. Zoo men echter een of anderhalf uur van den wal houdt,

heeft men van 5 tot 5 vademen water, en men kan gerust op het

dieplood afzeilen , zonder dat men voor klippen af zandbanken be-

hoeft te vreezen 2
).

Het eigenlijk gebied van Pontianak strekt zich uit zuidwaarts

tot aan de Poengoer, noordwaarts in naam tot aan de rivier Pinjoe,

die het van Mampawa scheidt, doch inderdaad niet veel verder dan

de rivier van Pontianak , daar de Chinezen van Mandor , die be-

noorden die rivier gevestigd zijn, het gezag van den Sultan van

Pontianak te naauwernood erkennen. In het binnenland grenst Pon-

tianak aan Landak, Tajan en Meliouwj de rivier Rankang, die zich

van de noordzijde in de Kapoeas stort, waar zij het eerste eiland, Poelo

Separo, vormt, wijst de oostelijke grens tegen Tajan aan. liet rijk van

Pontianak ligt dus gedeeltelijk in, gedeeltelijk benoorden de Delta; en

is deze in het algemeen eene moerassige ,
onbewoonbare wildernis, van

schier het geheele Pontianaksche rijk kan zonder overdrijving het-

zelfde gezegd worden. Met uitzondering der Chinesche volkplanting

van Mandor , is de bevolking van dit rijk bijna geheel langs den

noordelijken arm der Kapoeas of de rivier van Pontianak geconcen-

treerd, en bedraagt zij naar de beste en nieuwste opgaven nog

) G. Muller, bl. 222, 2G0
,
Tobias, bl, 12.

') G. Muller, bl. 221 ,
223.
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geene tien duizend zielen 1
). Behalve de hoofdplaats en het reeds

genoemde Soekoe-lanting, eene betrekkelijk aanzienlijke kampong

met ongeveer 20 huizen ,
verdienen alleen nog de aan zee gelegen

kampongs Soengei Iteh en Soengei Kakap , door nederzetting van

Boeginezcn ontstaan , eene opzettelijke vermelding 2
).

De vlijt der Chinezen heelt het landschap Mandor hier en daar

met schoone rijstvelden bedekt; voor het overige is, zoo wij den

omtrek der hoofdstad uitzonderen , schier alles nog wat ook het

terrein van deze was, toen zich ruim 80 jaren geleden de Sjerief

Abdoe’l-Rahman met eene kolonie van Mampawa daar nederzette, —
woest, onbewoond ,

moerassig en modderig en met zoo digten

plantengroei bedekt, dat alle gemeenschap, behalve langs de tallooze

waterwegen, onmogelijk is. Vóór de stichting van Pontianak was

het onherbergzame eiland, waarop het gebouwd werd, in het oog

der hijgeloovige inlanders slechts het verblijf van eene soort van

spoken , somtijds aangemerkt als de zielen van kinderen die door

het ontijdig overlijden der moeder het levenslicht niet aanschouwd

hadden 3
), meer gewoonlijk als de zielen der in barensnood vóór de

verlossing bezwekene moeders zelve, die zich, meent men, naakt

en met loshangende haren , onder angstig gekerm , op eenzame

plaatsen vertoonen, en inzonderheid het mannelijk geslacht zoo

vijandig zijn, dat de gedachte van ze onder een kapok-boom, hare

geliefkoosde zitplaats, te zullen ontmoeten, den onversaagdsten

man het bloed in de aderen stollen doet 4
). De naam dezer spo-

‘) Zie hier een vergelijkend overzigt der verschillende opgaven.

Maleijers Chinezen Dajaks Totaal.

Tobias W., bl. 22. 25,200 3,500 28,700.

Hartmann HS. I, bl. 13. 8,408 1,159 9,576.

Francis
,

bl. 4. 11,122 11,391 22,513.

v. Lijnden N. T.
,

bl. 583. 7,486 1,711 105 9,305.

Onder de Maleijers zijn hier ook de Arabieren en Boeginezen gerekend.

Francis stelt de Arabieren op 900, de Boeginezen op 1814. Van Lijnden

telt 216 Arabieren, doch deze zijn alleen mannen, en de vrouwen zijn bij

de Maleijers en Boeginezen geteld, die hij te zamen op 7,270 begroot. Tot
verklaring van het groote verschil in het getal der Chinezen diene, dat

Hartmann en van Lijnden de Chinezen van Mandor niet mede tellen
,

ter-

wijl Tobias ze grootendeels tot Mampawa brengt (vgl. hl. 34, 35), waarom
hij ook het aantal Chinezen in dezen staat op 8000 stelt. Op de statis-

tieke kaart van Melvill van Carnbée is de bevolking van Pontianak
,
doch

met inbegrip van Mandor, op 36,637 zielen gesteld, op eene uitgestrektheid

van 136,9 vierk. geogr. mijlen.

*) Van Lijnden N. T.
,

bl. 574, 584.
8
) Hartmann HS. I, bl. 5, Tobias W. ,

bl. 8.
4

) Ritter, bl. 191 ,
199. Vgl. Tijdschr. v. N. I, Jaarg. IX, D. III, bl. 392.
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ken ,
Pontianak

,
ging sedert over op de hier gestichte stad. Men

verhaalt dat Abd’oel-Hahman
, om den bijgeloovigen schrik zijner

volgelingen te overwinnen , de plek twee uren lang door al zijne

praauwen met scherp liet beschieten , om deze hersenschimmige

vijanden te verdrijven , alvorens hij met zijn hakmes aau wal

sprong en een aanvang maakte , om met eigen handen het digt

geboomte en struikgewas te kappen, waarin hij spoedig door zijne

onderhoorigen gevolgd werd 1
). ’t Is intusschen aan geen twijfel

onderhevig , dat de verschrikkingen dezer plaats niet enkel denk-

beeldig waren, maar zij den zeeroovers tot schuilplaats verstrekte,

die hier loerden op de praauwen , waarmede de bewoners van de

oevers der Kapoeas hunne waren naar Mampawa ten handel bragten.

De groote schepenmoetei** vóór de monding der rivier van Pon-

tianak blijven liggen, wegens de bank aan hare uitwatering. Zon-

der deze belemmering zouden die van het zwaarste kaliber tot

vóór de stad en aanmerkelijk hooger kunnen opvaren. De breedte

van dezen trotschen stroom is vóór het Nederlandsch établissement

te Pontianak omtrent 1200 voet 2
). De tooneelen die de rivier bij

het opvaren naar de twee af drie uren 3
)
boven haren mond gele-

gen stad aanbiedt, zijn trotsch en indrukwekkend. Langs de oevers

vertoont zich aanhoudend de ons reeds bekende nipa fruticans en

daartusschen allerlei struik- en plantgewas, door hoog en digt ge-

boomte overschaduwd. De plantengroei is onbeschrijfelijk welig,

en ofschoon men nergens woningen bespeurt en de ontmoeting van

menschelijke wezens zelden of nimmer de plegtige stilte verstoort,

wordt echter het tooneel nu en dan door prachtig gevederde vo-

gelen en gansche heirlegers van apen verlevendigd 4
). Omtrent

halfweg tusschen de uitwatering en de stad komt men aan den reg-

teroever langs de begraafplaats der Sultans, Batoe-lajang geheeten.

‘) Ritter, bl. 199.

*) Van Lijnden N. T., bl. 545.

*) Francis bepaalt den afstand op vier Duitscbe mijlen ;
doch dit is

blijkbaar te veel, daar het verschil in lengte tusschen de uitwatering en

den vlaggestok vóór het residentie-huis zeker geene tien minuten bedraagt.

De uitwatering ligt op 109° 16' 15" Ooster-lengte van Greenwich
,

de

vlaggestok, volgens de bepaling van den luit. ter zee Berghuis, op 109° 22

30', en volgens die aan boord der stoomboot „Onrust” op 109° 25 . Het

verschil in breedte bedraagt slechts drie minuten
,

daar de uitwatering op

0° 2' N. B., de vlaggestok op 0° 1' Z. B. gelegen zijn. Van Lijnden N.

T.
, bl. 549, met de aanteek. van Groll.

‘) Van de Velde, bl. 63.
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'Zij bestaat deels uit natuurlijke rotsbrokken , deels uit opgetrokken

muren, wordt door eene batterij beschermd en prijkt met een aan-

tal graftomben in ruwen Arabischen stijl, met Arabische of Malei-

sche opschriften, en door statige Kananga-boomen 1
), met hare geu-

rige
,

groengele bloesems, overschaduwd. De tombe van Sjerief

Abdoe’l-Rahman , den stichter der dynastie, wordt onder de Kera-

mats of heilige graven geteld en met bedevaarten vereerd. Op de

beide groote feesten van den Islam 2
)
vloeit de gansche bevolking van

Pontianak in feestgewaad derwaarts, en bestrooit, onder het storten

van tranen, het graf met bloemen, en wanneer op het Beiram-feest

de gele gordijn , die om dat graf hangt, vernieuwd wordt, betwist

men elkander het voorregt om een stukje der afgelegde te bezitten 3
).

De stad zelve, aan de beide oevers der Pontianak-rivier , ter

plaatse waar zij die van Landak in zich opneemt
,
gelegen , levert

een verrukkelijk gezigt op, wanneer zich hare huizen, door vrucht-

boomen afgewisseld, op een afstand tusschen het groen vertoonen.

Aan den linker oever ligt het Nederlandsch établissement, ’t welk

in 1850 verbeterd en naar ’s Konings dochter Marianne’s-oord ge-

heeten werd. Vroeger waren onze verdcdigings-middelen te Ponti-

anak en de huisvesting van het garnizoen hoogst gebrekkig, terwijl

de pogingen, om er een behoorlijk fort op te rigten, door het spons-

achlige en altijd wegzinkende terrein gedurig mislukten 4
). Het

fort du Bus,' tijdens de verbetering van het établissement opge-

worpen , en met den naam van den toenmaligen Opperlandvoogd

van Nederlandsch Indië beschonken, zal dus, ofschoon klein en

onaanzienlijk, vermoedelijk niet zonder groote moeite en aanzien-

lijke kosten zijn tot stand gebragt. Het heeft een aarden wal, een

omheinde gracht, toereikende kazernen voor de gewone bezetting,

die bij besluit van 23 Maart 1855 op 4 officieren en 105 onder-

officieren en manschappen is gebragt 5
), en woningen voor offi-

‘) Zie eene korte beschrijving der uvaria cananga L. in Marsdens His-

tory of Sumatra, p. 103.
5

) T. w. ’ldoe’l-fitr of het feest van het eind der vasten , en Tdoe’i-

korban of het feest der offerande gedurende de bedevaart naar Mekka
,
welk

laatste wij gewoonlijk
, in navolging der Turken

,
Beiram heeten. De Malei-

jcrs noemen die feesten Hari raja, en bepaaldelijk het laatste Hari raja hadji.
3
) Ritter, bl. 207.

*) Van Grave HS. II
,

bl. 2 ,
3.

5

) Off. stukk. HS.
,

bl. 353; vgl. Verwikk.
,

bl. 276. In 1823 werd
bepaald, dat de blijvende bezetting van Pontianak, na volbragte regeling

van de zaken der Westkust, uit 3 officieren en 50 man zou bestaan (de

I. 8
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eieren , die echter veelal buiten het fort hun verblijf houden. De

woningen der civiele ambtenaren, met ’s lands bureau en pakhuis,

zijn op een geweerschot afstands van het fort in regte lijn langs

de rivier gelegen. Al deze gebouwen zijn van ijzerhout vervaar-

digd en met sirappen (houten pannen) gedekt. Vóór de woning van

den resident is de vlaggestok geplant en zijn twee fraai gebouwde

en geschilderde koepels op in de rivier geheide palen opgetrokken.

Langs de voorzijde van deze gebouwen voert een goede, gedeeltelijk

met nangka-boomen beplante en van drie bruggen voorziene weg

,

eerst naar het in 1852 gebouwde hospitaal met daarbij behoorende

doctors-woning, en vervolgens naar het kamp der Chinezen 1
). Ofschoon

deze beschrijving van het établissement welligt geschikt is, om een

gunstigen indruk te maken, is het echter verre van een aardsch pa-

radijs te zijn. De omtrek is een wildernis en bij springtij staan al de

gebouwen, zoowel als het overige der stad, wel tweevoet onderwater.

liet Chinesche kamp heeft eene bevolking van omtrent 1200

zielen en bestaat uit eene dubbele rij aan elkander gebouwde hou-

ten woningen. Ieder huis is hier een winkel van voortbrengselen

des lands en allerlei Chinesche en Europesche kramerijen, terwijl

de naauwe morsige straat des voormiddags en des avonds van koo-

pers en verkoopers wemelt 2
). In September 1851 woedde hier een

hevige brand, waarbij de tempel en 124 huizen werden in de asch

gelegd 3
); doch er is geen twijfel aan, of de nijvere hknd der zonen

van het Ilemelsche rijk heeft deze schade reeds voorlang hersteld.

Aan den regteroever ligt op een vooruitspringenden landtong, ter

plaatse waar zich de rivier van Landak met die van Pontianak

vereenigt, de missighit of moskee, die zich wel eenigzins boven de

omringende huizen verheft, doch als gebouw niets opmerkelijks

heeft. Daarachter vertoont zich het paleis of de zoogenaamde kotta

van den Sultan. Het heeft een somber en onbehagelijk voorko-

men, maar onderscheidt zich van andere vorstelijke woningen op

Borneo, doordien het niet, als gewoonlijk, alleen met een ijzerhou-

ten palissadcring, maar bovendien met een gemetselden muur is

Stuers HS., bl. 8G), doch de voortdurende onrust onder de Chinezen heeft

zeker wel nimmer zulk een laag cijfer veroorloofd; in 1832 telde zij 170

man (Francis, bl. 28).

*) Francis, bl. 27 ,
van de Velde

,
bl. 63.

2
) Van Lijnden N. T., bl. 573, 586, Francis, bl. 27, van de Velde,

tl. 63.
3

) Indiër, 1851, n°. 74, 78.
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omgeven. Dit is eene groote bijzonderheid, daar het gebruik van

metselsteenen en kalk op Borneo’s Westkust schier onbekend is

,

ofschoon goede leem voor de eerste niet ontbreekt l
). Is men de

tweede poort van dit paleis binnengetreden , dan komt men in een

groot, langwerpig, overdekt, maar aan de zijden open gebouw, de

balei, waar de Sultan dagelijks voor een ieder te spreken is en

alle zaken worden afgehandeld. Ook de feesten worden bier gevierd.

Onmiddellijk achter de balei is bet woonhuis met de vrouwen-ver-

blij ven. De naaste verwanten van den Vorst wonen tusschen de

eerste en tweede omheining 2
).

De woningen der inlanders, Arabieren, Maleijers en Boeginezen

,

liggen op de drie oevers der beide zamenvloeijende rivieren in

kleine onregelmalige
,

gedeeltelijk zeer digt inééngedrongen, gedeel-

telijk ruimer gebouwde en door kleine tuinen afgewisselde kam-

pongs. De huizen zijn allen
,

wegens den moerassigen grond ,
op

stijlen van niboeng , van 6 of 7 voeten hoogte, opgerigt. Zij heb-

ben bijna den vorm onzer boerenwoningen met lage wanden en

hooge daken; bet front heeft grootere afmeting dan de zijmuren en

heeft de deur in het midden. De vensters , die intusschen vaak

geheel ontbreken of althans weinig in getal zijn , worden alleen

gevormd door kleine, vierkante openingen , met houten traliën

om onwelkome bezoekers te weren. Dak en wanden zijn vervaar-

digd van nipa-bladeren, en de vloer van niboeng- of andere latten,

die, met tusschenruimten van een duim, door middel van rotan op

de onderleggers zijn vastgemaakt. Wegens de plaatsing van liet buis

op stijlen is een trap noodig , die doorgaans bestaat in een vasten

ladder van wild hout met rotan verbonden. Inwendig wordt het

huis door een wand, of soms slechts door een katoenen kleed, in

twee deelen gescheiden. De voorste helft dient tot de dagelijksche

bezigheden en het ontvangen van bezoeken , de achterste bevat de

*) Van Lijnden N. T.
,

bl. 574, 558. De meening van den heer van
Lijnden (bl. 556, 574), dat de geisoleerde bergen en bergruggen in de bo-

venlanden meestal kalkbergen zouden zijn, en dat dus dit gewest ook
overvloed van kalk zou kunnen opleveren, als de bewoners van liet gebruik
daarvan begrip hadden, wordt bepaald tegengesproken door den heer Groll,

nant. op. bl. 555: „Kalksteen schijnt hier geheel te ontbreken. -—
- De na-

rigten, vooral genomen bij Chinezen en Boeginezen, die wel met kalk en

het branden daarvan bekend zijn
,

hebben mij het gemis daarvan door de
geheele landstreek doen kennen.” De kalk, die men bij de sirih kaauwt,
wordt gebrand uit de schelpen, die aan het strand gevonden worden.

s

) Van Lijnden N. T., bl. 575. Francis, bl. 28, van de Velde, bl. 62.

8*
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slaapvertrekken, liet gewone verblijf der vrouwen en kinderen, en

den haard , die echter somtijds buiten ’s huis is geplaatst. Het

houtwerk is aan deze huizen noch geschaafd
, noch behouwen

, en

slechts met rotan aaneen gebonden; geen enkele spijker is er voor

gebruikt, en zij worden zelfs door de bamboezen huizen der Javanen

in duurzaamheid overtroffen. Daarbij zijn ze doorgaans slecht

onderhouden , en wanneer ze verlaten worden , hetgeen
, als een

gevolg van den afkeer om in de woning te blijven
, waarin een

lid des gezins is overleden, een zeer gewoon geval is, breekt men

ze nogtans niet af, maar laat de sloping aan den tijd over, die

veelal de stijlen liet langste spaart. Er zijn echter eenige weinige

huizen, op welke deze onbehagelijke beschrijving niet geheel toepas-

selijk is. De zeer gegoede inwoners bouwen hunne woningen op

stijlen van ijzerhout en dekken ze met sirappen van dezelfde hout-

soort, die door den tijd eene graauwachtige kleur krijgen, schier

gelijk aan die onzer leijen. Balken en stijlen zijn op de bij ons

gewone wijze gelascht en verbonden en de planken, die den wand

vormen, zijn gespijkerd. Zulke huizen zijn echter zeldzaam en gaan

schier voor paleizen door 1
).

De schatting van de bevolking der stad is even uiteenloopend als

die van de bevolking des ganschen rijks. Sommigen kennen aan

de stad Pontianak 19000 inwoners toe 2
); de heer van Lijnden,

de jongste en naauwkeurigste berigtgever, niet meer dan 6000,

terwijl hij het getal der huizen op 1000 stelt 3
). Het voornaam-

ste middel van beslaan is de handel , die aan Pontianak eene vrij

groote levendigheid schenkt, vooral sedert deze plaats, bij besluit

van 18 Februarij 1833, even als Sambas , tot eene vrijhaven

verklaard werd 4
) , al is het ook dat deze maatregel , wegens de

handhaving van ’s Gouvernements zout- en opium-monopolie en

van het verbod tot invoer van ammunitie en buskruid, niet ge-

heel den gunstigen invloed oefende, dien men daarvan verwacht

en bedoeld had 5
). Tusschen de oevers der beide rivieren ziet

’) Van Lijnden N. T., bl. b74, 575, Francis, bl. 28, van de Velde,

bl. 63, 64.
s

) Francis, bl. 28, v. d. Velde, bl. 64. Het verdient opmerking dat

volgens Francis meer Maleijers en Boeginezen in de stad, dan in het ge

heele rijk (zie bl. 4) zouden moeten wonen.
8
)

Van Lijnden N. T., bl. 573.
4

) Staatsbl. van N. I.
,
1833 ,

n°. 8.
s

) Rockussen
,

bl. 33.
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men een groot aantal, deels zelfs aanzienlijke vaartuigen ten anker

liggen , terwijl eene menigte kleine praauwen gestadig niet koop-

waren af- en aanvaren 1
).

Men kan den handel van Pontianak verdeden in binnenlandschen

en buitenlandsclien. De binnenlandsche bandel wordt deels over

zee met andere plaatsen der Westkust , deels langs de Kapoeas

en bare zijtakken gedreven ;
doch de menigvuldige kleine vorsten

langs dien stroom leggen door hunne afpersingen daaraan groote

belemmeringen in den weg, die echter, sedert de overeenkomsten

met het Ned. Gouvernement in 1847 gesloten
,

grootendeels , zoo

wij vertrouwen, zijn opgeheven. Om over de bedrijvigheid, door

dezen handel veroorzaakt, te doen oordeelen ,
merk ik op dat in

1847 van de verschillende plaatsen der Westkust en der boven-

landen 429 vaartuigen aankwamen, houdende 1260 last, terwijl

472 vaartuigen , houdende 1415 last
, naar dezelfde plaatsen ver-

trokken. In 1850 waren deze cijfers 466 vaartuigen van te zamen

1749 last en 509 vaartuigen van 1470 last. De waren , die over

zee te Pontianak worden aangebragt , vervoeren de daar wonende

Chinezen en Boeginezen naar de hoofdplaatsen der onderscheidene

binnenlandsche rijkjes, waar zij ze aan de vorsten en handelaars

verkoopen of tegen de voortbrengselen der -binnenlanden verruilen.

De vorsten leveren de van Pontianak aangebragte waren, als zout,

tabak, zwart linnen, ijzer enz., aan de Dajaks tegen buitensporige

prijzen
, die zij in rijst en andere voortbrengselen van hunnen

handenarbeid voldoen
,
zoodat wij hier eerder aan een vorm van

belasting dan aan een tak van handel te denken hebben. De Boe-

ginesche en Maleische kooplieden
,

in de binnenlanden gevestigd
,

drijven met de Dajaks ruilhandel, voor zoo ver hun dit door de

vorsten vergund wordt, en zijn opkoopers der artikelen, voor den

afvoer naar Pontianak bestemd. Vele kooplieden ,
die te Pontianak

te huis belmoren
, hebben ook vrouwen in de bovenlanden, dewijl

zij door die huwelijken aldaar het burgerregt verkrijgen en minder

van de knevelarijen der vorsten te lijden hebben.

De buitenlandsche handel, waartoe het verkeer met alle landen

buiten de Wester-afdeeling van Borneo , en dus ook met de gewes-

ten der Zuid-Ooster-afdeeling en der Noordkust van dat eiland gere-

kend wordt, is schier geheel zeehandel, ofschoon ook eenig verkeer

over land met Broenei en Banjer-massin bestaat. Deze zeehandel

‘) Francis, bl. 28.



wordt bijna geheel met Pontianaksche schepen gedreven, en ofschoon

in de laatste jaren het aantal inlandsche praauwen aldaar verminderd

is, moet dit niet als een bewijs van achteruitgang beschouwd wor-

den , daar het getal der grootere, Europeesch-getuigde vaartuigen ver-

meerderd
, en dus de tonnen-inhoud vermoedelijk vooruitgegaan is,

In het geheel bezat Pontianak in 1847 40 vaartuigen
,

metende

1465i last. Hieronder waren er twee, die tusschen Java, Palem-

bang , China enz. op vracht voeren; al de overige werden in den

handel van Pontianak met Java, Singapoera, Riouw en Blitong ge-

bruikt. De vreemde schepen , te Pontianak ten handel komende ,

zijn meest praauwen van Soemanap , of van de Natoena- en Tam-

belan-eilanden , alsmede jaarlijks 2 of 3 Chinesche wankangs.

De beweging der scheepvaart tusschen Pontianak en het buiten-

land, waaromtrent wij opgaven bezitten over 1843—1850, kan uit

de volgende tabel worden opgemaakt,

AANGEKOMEN:
Edr. getuigd. INL. GETUIGD. Totaal.

Vaart. Lasten. Vaart. Lasten. Vaart. Lasten.

In 1843 16 1561 1

/, 53 720 69 22817,

1844 23 2359 7, 54 687 77 3046'/,

» 1845 25 2811'/, 44 3867, 69 3198

» 1846 18 1663-/, 51 709 69 23727,

» 1847 24 2125 62 831 86 2956

» 1848 14 1248 33 450 47 1734

» 1849 22 2026 53 653 75 2661

» 1850 16 1580 62 1032 78 2603

VERTROKKEN

:

Eur. GETUIGD. 1*1. GETUIGD, Totaal.

Vaart. Lasten. Vaart. Lasten. Vaart. Lasten.

In 1843 19 1888’/, 61 850
*/, 80 2739

» 1844 18 1850 45 533 62 2383

» 1845 32 3348 56 642 88 3990

ij 1846 24 22047, 50 707 74 29117,

» 1847 20 20387, 61 853 81 28917,

» 1848 19 1475 48 884 67 2359

» 1849 17 1746 60 699 77 2445

3> 1850 18 1624 67 822 85 2446

De waarde van den invoer te Pontianak bedroeg:

In goederen. In specie. Totaal.

In 1845 f 599,688 f 55,915 / 655,505 !)

1> 1844 D 641,592 » 198,957 » 840,529

1845 » 584,705 » 118,250 701,955

» 1846 7) 768,686 » 261,565 1,050,251

1847 y> 1,151,991 » 109,550 » 1,261,541

*) De waarde der goederen is berekend in guldens van 120 duiten.
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liet van Java aangevoerde Gouvernements-zout is niet in dezen

invoer begrepen.

Het bedrag van den uitvoer was in dezelfde jaren:

In goederen. In specie. Totaal.

In 1843 ƒ417,920 f 67,145 ƒ485,065

» 1844 - 415,397 » 24,194 »> 439,591

» 1845 »> 504,022 » 55,339 ». 559,361

» 1846 » 646,293 » 47,206 » 693,479

D 1847 » 706,818 » 72,687 ..779,505 !).

Omtrent de vroegere jaren heb ik geene voldoende opgaven gevonden;

doch ik zal in den loop van dit werk van tijd tot gelegenheid hebben de

aandacht te bepalen bij gebeurtenissen en omstandigheden , die groote

fluctuatiën in de handelsbeweging dezer haven veroorzaakt hebben.

Voor het overige is er te Pontianak weinig industrie. Men maakt

er groote bandongs en zeepraauwen , maar de Pontianaksche schepen

van Europeesch model zijn allen op Java, meest te Grissee gebouwd.

De ambachtslieden zijn bijna allen Chinezen; onder de scheepstim-

merlieden en goudsmeden zijn enkele Maleijers. Onder de wapenen,

te Pontianak vervaardigd, worden vooral de buksen hoog geschat en

met die van Banjer-massin gelijk gesteld 2
). De visch vangst verschaft

de middelen tot levensonderhoud aan eenige Chinezen en Boeginezen.

Op de rivier vischt men voor tijdverdrijf, doch aan de kusten wordt

de visscherij als beroep uitgeoefend. Met den vloed wordt een vak

der zee met eene omheining van gespleten en digt bij elkander

gebonden bamboe-stokjes afgezet ,
zoodat bij de eb de visch daar

achter op het drooge blijft liggen. Eiken morgen wordt de achter-

gebleven visch naar Pontianak gebragt en daar verkocht of gedroogd.

De verpachting dezer visscherijen leverde in 1844 /3820, in 1845

/ 5570, in 1846 ƒ 3950, in 1847 ƒ4152 en in 1848 / 5752 op.

De pachter heft een tiende in natura of van de geldswaarde, hetzij

der levende
, hetzij der gezouten

,
gedroogde of ingelegde visch 3

).

Wat den landbouw betreft, deze is in het gebied van Pontianak,

bij gebrek van Dajaksche bevolking, zeer onbeduidend. Natte rijst-

velden (sawah) worden alleen door de Chinezen en meest aan het

strand aangelegd. Wij zullen er nader van gewagen, wanneer wij

‘) Van Lijnden N. T.
,
bl. 621— 624, met de daarbij bekoorende tabellen.

s

) Van Lijnden N. T., bl. 618—620. Vgl. over de buksen van Banjer-mas-
sin Hendriks, bl. 15, 19—21 , 23, Geisweit van der Netten, bl. 21 en volg.

3

) Van Lijnden N. T., bl. 617, 618.
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in het vierde hoofdstuk de établissementen der Chinezen in het

tot Pontianak gerekende, maar inderdaad schier onafhankelijke dis-

trikt Mandor zullen beschrijven. Enkele drooge rijstvelden (hoe-

mat of ladang) worden door Maleijers bewerkt. Van eenigzins meer

belang is de suikerteelt. Het suikerriet slaagt hier buitengemeen

goed; de opbrengst wordt gedeeltelijk te Pontianak verbruikt, ge-

deeltelijk naar Singapoera uitgevoerd. De teelt is geheel in han-

den van Chinezen
; de voornaamste velden vindt men een paar uren

roeijens hoven de hoofdplaats aan de Kapoeas , en daarbij twee of

drie kleine suikermolens
, met houten cylinders , die almede door

Chinezen bestuurd worden. Voor weinige jaren had ook de rijksbe-

stuurder van Pontianak eene suikerfabriek met ijzeren rollen
;
doch

zij is thans geheel in verval. De tuinbouw, die Pontianak van vruch-

ten, groenten en bloemen voorziet, is mede grootendeels in handen

van Chinezen. Bezuiden de uitwatering der Pontianak-rivier , bij

Soengei Iteh , hebbeu de Boeginezen uitgebreide tuinen van klapper-

boomen aangelegd, welker vruchten zij ook naar de bovenlanden, waar

zij zelden worden aangekweekt, uitvoeren. Eene geringe hoeveelheid

zwarte peper wordt in de nabijheid der hoofdstad te Soengei Sahang

gekweekt. Nog onbeduidender dan de land- en tuinbouw is de vee-

teelt in dit rijk. De Sultan houdt een twintigtal buffels en eenige

koeijen. Voor ’t overige hebben slechts een paar zijner rijksgrooten

en de Kapitein-Chinees eenig vee. Koeijen en schapen worden hier

van Java aangebragt en zijn in de binnenlanden niet bekend 1
).

Ofschoon de stad Pontianak de hoofdplaats is van de geheele

Wester-afdeeling van Borneo, is de Europesche bevolking er zeer

gering. Zij werd in 1852, buiten het garnizoen, op slechts 15

personen geschat 2
), en is ook sedert ongetwijfeld niet veel toege-

nomen. Inderdaad heeft het verblijf er weinig aantrekkelijks. Ook

heeft de plaats den naam van ongezondheid, ofschoon, gelijk ik

reeds opmerkte , de sterfte onder de Europeanen er doorgaans niet

bijzonder groot is 3
). De weinig of niet ontgonnen wildernis van

struikgewas en hoornen, -die de stad aan alle zijden omringt, belem-

mert de behoorlijke opstijging der dampen, die de gloed der tropi-

sche zon aan den moerassigen
, aan aanhoudende overstrooming bloot-

') Van Lijnden N. T.
,

bl. 607—612, Grolt aanteek.
,

bl. 560, Fran-

cis ,
bl. 28, 29, Hartmann HS. I, bl. 19.

*) Francis, bl. 28.
3

) Inleiding, bl. IV.
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gestelden, uit klei en fijn zand gevormden bodem ontlokt. Het we-

der is er hoogst ongestadig, vochtig en nevelig, en de koude der

nachten doet vaak het gestel van hen ,
die nog niet geacclimatiseerd

zijn, gevoelig aan. In de maanden Junij
,

Julij en Augustus stop-

pen de aanhoudende noord-westcn-winden de rivier op en maken

haar water ziltig en ondrinkbaar 1
). Het is dan ook, dat men het

zonderlinge verschijnsel waarneemt, hetwelk onder den naam van

»het zingen der rivier” bekend is, en door sommigen beschreven

wordt als niet ongelijk aan het geluid eener kinder-trompet, door

anderen als vergelijkbaar met de toonen der Aeolus-harp, terwijl

meer dichterlijk gestemde hoorders daarin zelfs cene overeenkomst

met een klagelijk gezang van menschen met zachte begeleiding van

instrumenten meenen te bespeuren. Men verneemt het als men

zich op de oppervlakte des waters bevindt 2
). Een dergelijk geluid

wordt ook soms op de rivier van Sambas 3
), en in het geheel

langs de gansche Westkust vernomen. De natuurlijke oorzaak van

dit verschijnsel ligt nog in het duister, doch eene inlandsche le-

gende weet den oorsprong aan te wijzen in eene wraakoefening door

den kaaiman Sarassa, jegens Brawi-Djaja, den eersten Vorst van het

rijk van Sukkadana, geoefend. De kaaiman vorderde namelijk van

den Vorst, tot belooning voor bewezen diensten, een veertigtal zijner

onderdanen, en wierp, toen hem zijn eisch werd ontzegd, in toorn

eene aan den Vorst hehoorende praauw omver, waardoor veertig man-

nen en een groot gamcllan-spel 4
)

in de diepte der zee verzonken

5

).

Ik heb mij bij het Pontianaksche rijk, meer bepaaldelijk bij

zijne hoofdplaats, wat lang opgehouden, maar zal nu ook te korter

kunnen zijn over de overige meer aanzienlijke plaatsen der West-

kust, die in vele voorname trekken met haar overeenkomen.

*) Tobias Bijl. HS., bl. 2 (rapport van den chirurgijn Nutel). Vgl. To-
bias TV.

,
bl. 13, van de Velde, bl. 64, van Lijnden N. T.

,
bl. 554.

s

) Tobias Bijl. HS.
,

bl. 2, 3, Thomson, p. 153.
3

) Van de Velde, bl. 65.

*) De gamellan is een Javaansch orchest of volledig stel van Javaan-
sche muzijk-instrumenten. De Vorst Brawi-Djaja was namelijk van Madja-
pahit op Java gekomen, zooals wij beneden zien zullen.

6

) G. Muller, bl. 425. Het kan wel niet als eene verklaring gelden
,

wanneer men zegt dat dit geluid door de vermenging van zout en zoet
water veroorzaakt wordt (Thomson, t. a. p.). De verklaring door v. d.

Velde gegeven is onvoldoende, dewijl zij op de plaatselijke gesteldheid
der rivier van Sambas berust.



TWEEDE HOOFDSTUK.

Rigting van de boven-Kapoeas. — Hydrographische bijzonderheden. — Hoogte

en gedaante der bergen in het Kapoeas-gebied. — Het Maleische meir. — De

grensgebergten. — Minerale rijkdom van bet gebied der Boven-Kapoeas. —
Steenkolen. — Vegetatie. — Rijstbouw. — Andere kultures. — Verlaten vesti-

gingen. — Dieren. — Klimaat.

— £«:«*

—

Wij zullen thans in de verbeelding de Kapoeas-rivier opvaren van

het punt, waar zij bij Poelo Separo de alluviale strandvlakte betreedt.

Ons tegenwoordig bezoek zal echter vlugtig zijn en slechts strek-

ken om ons een overzigt van de landen langs hare oevers en hunne

natuurlijke gesteldheid te verschaffen ; later zal zich de gelegenheid

voordoen, om met de bevolking, hare zeden en bestuur meer in

bijzonderheden bekend te worden.

De rigting die men volgt, de Kapoeas opvarende, is in het alge-

meen oost- en noord-oostwaarts. Zoo men de talrijke bogten buiten

aanmerking laat, is de rigting van Poelo Separo tot Meliouw ooste-

lijk, en van daar tot Sangouw, op 110' 40' 37" Ooster-lengte van

Greenwich, noord-oostelijk. Van Sangouw tot Sintang, op 111° 52'

50" Ooster-lengte, kronkelt de waterweg nagenoeg onder den evenaar

voort , doch van daar tot Doenoet volgt hij weder over het algemeen

eene noord-oostwaartschc rigting. De hoofdpunten Pontianak, San-

gouw, Sintang en Boenoet zijn, met berekening alleen der groote

krommingen, 84, 55 en 73 paal van elkander verwijderd, en liggen

dus ongeveer op gelijken afstand van elkander als Rotterdam, Wezel,

Keulen en Dingen 1
). De rivier blijft in regenachtige jaren schier het

gansche jaar door met groote praauwen of bandongs van 4 a 5 voet

diepgang tot drie of vier dagen boven Boenoet bevaarbaar. Bij groote

‘) Van Lijnden N. T.
,

bl. 540, 541, 545. Voor de breedte van Sin-

tang vond de luit. ter zee Bouman in 1823 0° 23' N. B.
;

doch de latere

kaarten plaatsen deze negerie digter bij de linie.



droegle wordt dit echter geheel anders, en kan men met vaartuigen

van die grootte niet veel hooger komen dan het eilandje Tajan , nog

beneden Meliouw door de rivier gevormd. In den regentijd zwelt

de stroom soms geweldig aan, zoodat omstreeks Sintang het ver-

schil tusschen den hoogsten en laagsten waterstand zeker wel 50

voet, en hooger op nog meer bedraagt 1
). Te Sintang neemt de

Kapoeas de wateren op van de Melawi
,
verreweg den grootsten der

haar cijnsbare stroomen , die daarom ook simpang-kanan of regter-

arm genoemd wordt ,
terwijl het bovendeel der Kapoeas zelve in

tegenoverstelling simpang-kiri of linker-arm heet. Tot regt verstand

dezer uitdrukkingen dient, dat de Maleijers regts en links rekenen

van de monding opvarende, zoodat wij naar ons spraakgebruik de

namen zouden moeten omkeeren 2
). Even boven de vereeniging

bedraagt de breedte der Kapoeas reeds 1072 voet, doch van het fort

dat te Sintang aan het punt der zamenvloeijing gebouwd is, meet

men 1770 voet tot aan de overzijde der Kapoeas en 2420 tot aan

de overzijde der Melawi 3
). Van Doenoet tot Sintang gaat er weinig

stroom ,
doch van daar benedenwaarts is deze veel sterker. De

werking van eb en vloed word regelmatig tot Tajan , en in het

drooge jaargetijde, naar men verzekert, zelfs te Sangouw waarge-

nomen. Boven Sinlang maakt de Kapoeas geweldige kronkelingen,

die echter ten deele door het bevaren der zoogenaamde bintas of

kanalen kunnen vermeden worden, waarvan de voornaamste boven

Salimbouw worden aangetroflfen 4
).

Over de gansche lengte van de Kapoeas vloeijen haar van de

bergen, die haar stroomgebied begrenzen, eene verbazende menigte

deels zeer aanzienlijke rivieren toe, die de watermassa, welke zij

naar zee draagt, met ontzaggelijken toevoer voeden. Vele van deze

rivieren, die wij beneden bij name zullen leeren kennen, hebben

een zwart of koffijkleurig water, welke eigenaardigheid aan plant-

aardige bestanddeelen moet worden toegeschreven. Von Ilumboldt

merkte in Amerika op , dat in de zwarte wateren noch visschen

noch krokodillen gevonden worden , doch op Borneo hebben zij

overvloed aan beiden 5
).

‘) Yan Lijnden N. T., bl. 544, 546.
2
) Yan Lijnden N. T.

,
bl. 553.

3

)
Grolt aant. op Van Lijnden N. T.

,
bl. 544.

4

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 544, 545.

') Van Lijnden N. T.
,

bl. 553.



Hel terrein verheft zich in het dal der Kapoeas langzaam oost-

waarts, doch de rijzing is zoo gering, dat tot Salimbouw de baronie-

ter-waarnemingen geen merkbaar verschil in hoogte opleveren ,
terwijl

de weinige stroom bij droogte en het plotseling wassen des waters

bij regenbuijen bewijzen, dat het verval der rivier van haren oor-

sprong af gering is 1
). Op de hoogte van Tajan verheffen zich ter

wederzijde van den stroom betrekkelijk aanzienlijke bergen , de

Tiang-Kandang ten Noorden en de Bloengei ten Zuiden, van welke

de eerste door den heer von Kessel op eene hoogte van 5000, de

tweede op 5 a 4000 voet geschat wordt 2
), ofschoon de heer Groll

door hoekmeting slechts 2410 en 2600 voet verkreeg. Deze toppen

behooren, met den Koedjouw in het gebied van Sepouw, en met den

Klam in het gebied van Sintang, welke laatste op 5200 voet geschat

wordt 3
) , tot de hoogste, die in het gansche gebied der Kapoeas ge-

vonden worden. Het terrein van Tajan tot Sintang is wel over het

geheel heuvelachtig, doch zelden rijzen de hoogten tot meer dan

1500 voet. Nergens vormen zij aaneengeschakelde ketens. Som-

tijds vertoonen zij zich als korte ruggen, naar hooge dijken gelij-

kende, zoo als de dubbele rug Biang, die in het Sangouwsche tot

digt aan de Kapoeas nadert; maar gcvvoonlijk staan zij op zich zei-

ven en hebben bolronde, zeldzamer kegelvormige, toppen, en soms

zacbt hellende, maar meestal zeer steile wanden, welker helling naar

boven nog vermindert, zoodat de heuvels, boven het geboomte uit-

stekende, zich als hooge eilanden vertoonen. Onderzoekt men deze

laatsten van naderbij
, dan ontwaart men dat er groote brokken zijn

afgevallen en daardoor vertikale wanden van 100 tot 1000 voet hoog-

te ontstaan zijn. De stof, waaruit deze hoogten zijn gevormd, heeft

blijkbaar eene neiging om vertikaal te splijten, en is te zacht, dan

dat de afgespleten stukken hunnen stand zouden kunnen behouden.

Men ziel daarom hier nergens de naaldvormige of in zuilen gesple-

ten rotsen van oude bergen, noch de zich als ingestorte gebouwen

voordoende groepen van kalkrotsen. Werkende vulkanen en aard-

bevingen zijn hier geheel onbekend en zelfs zijn geene sporen van

uitgebluschte vulkanen aangetroffen. Niets verraadt hier dus voor het

') Grolt aant. op van Lijnden N. T. , bl. 542.

*) Yon Kessel, bl. 169, 174.
8
) Groll aant. op van Lijnden N. T., bl. 542. De ligging dezer bergen

op de kaart van den heer von Kessel (MS.) is bij deze meting als juist

aangenomen.
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tegenwoordige de werking van onderaardsch vuur , behalve eenige

warme en zwavel-bronnen , van welke de laatste aan de Merengkiang,

aan een boventak der Blitang-rivier en, zoo men verzekert, ook

aan de Katoengouw gevonden worden. Alleen te Sintang bespeurt

men op verren afstand in noordwaartsche rigling eenige heuvels

,

die den bekenden vorm van eruptie-kegels vertoonen x
). Sommige

bergen, zooals de Klam, hebben groote holen, die een rijken oogst

van eetbare vogelnestjes kunnen opleveren 2
). De inboorlingen

noemen dezen berg Boekit Klam
,

gelijk zij in het algemeen aan

de aanzienlijke hoogten den naam van » boekit” geven
,

terwijl

daarentegen de naam van »monggo” de kleinere heuveltoppen on-

derscheidt 3
).

Boven Sintang wordt het terrein over het algemeen vlakker en

in verhouding tot de rivier-bedding, vooral op den regter-oever, aan-

merkelijker lager, waarvan het gevolg is dat de landen van Soe-

heid, Salimhouw, Djongkong en Piassa jaarlijks wijd en zijd onder

water staan. Dit lage land strekt zich hijna waterpas uit tot aan

den voet van het Batang-Loepar-gebergte 4
). Bij Soeheid vereenigt

zich de Kapoeas met de Tawang-rivier, een korte, maar breede en

diepe, sterk vertakte stroom met zwart water, door welken zij ge-

meenschap heeft met het meir , onder den naam van Danau-Seri-

ang bekend 5
). Men bereikt dit uit de Kapoeas in een halven

dag roeijens. liet meer Seriang bevat het eilandje Poelo Madjang,

en staat in verband met een ander veel grooter en verder oost-

waarts gelegen , ’t welk Danau Melajoe of liet Maleische meir

,

vaak ook Danau Soembah of Danau Loewar geheeten wordt, en

insgelijk eenige eilandjes, waarvan Poelo Melajoe en Poelo Sepandan

de voornaamste zijn , bevat. Nog onderscheidene kleinere meiren ,

zooals de Danau Penoembong , de Danau Samar met de eiland-

jes Kenang en Boentar
, en de Danau Sintarong , hangen met de

heide grootere te zamen. Tijdens de ontdekking door de Neder-

landers in 1825, moeten zich deze meiren als één groot watervlak

van wel 25 palen lengte en 9 breedte, met eene gemiddelde diepte

van omstreeks drie vademen , en als met de buiten hare oevers ge-

’) Van Lijnden N. T. ,
bl. 542 , 543, 558, en Grolt aant.

,
bt. 555.

2

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 556.
3

) Van Lijnden N, T.
,

bl. 542.

“) Van Lijnden N. T.
,

bl. 542, 543.
5

) „ Danau” beteekent meir.
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treden Kapoeas in onmiddellijke aanraking komende, vertoond heb-

ben. Doch men weet thans dat het verschil van jaargetijde op de

uitgestrektheid en den vorm grooten invloed heeft, daar gedurende

den regentijd, door de zwellende wateren der rivier, een onafzien-

bare plas ontstaat van onderscheidene dagen roeijens in den omtrek,

die den vorm der meiren geheel doet verdwijnen; maar in het

drooge jaargetijde slechts de diepere deelen, afzonderlijk onder de

reeds vermelde namen bekend, met water gevuld blijven, en het

overige zich als met gras bewassen land vertoont. Uit het meir

Loewar kan men door kleine takken boven Salimbouw en bij Djong-

kong weder in de Kapoeas komen 1
).

Op den tegenovergestelden oever vertoont zich een lange heuvelen-

rij bij Poenei, en bij Djongkong, op kleinen afstand van de rivier,

een dubbele door een zadelrug verbonden berg, Sindoro geheeten ,

meer opmerkelijk door zijne gedaante dan door zijne hoogte. Boven

Boenoet wordt het terrein over het algemeen weder hooger en heu-

velachtig, doch naauwkeuriger berigten beginnen ons hier te ont-

breken 2
).

De opmerkingen der reizigers omtrent het terrein
,

die ik ge-

tracht heb in eenige hoofdtrekken zamen te vatten , leiden in het

algemeen tot de uitkomst, dat het stroomgebied der Kapoeas geene

bergen van aanzienlijke hoogte bevat , zoo als Java en Sumtra die

in grooten getale aanbieden. Wij moeten echter niet uit het oog

verliezen , dat de bezoekers hunne waarnemingen grootendeels heb-

ben gemaakt op of in de onmiddellijke nabijheid van den hoofd-

stroom ;
dat zij slechts enkele zijtakken een eindwegs zijn opgeva-

ren
;
en dat omtrent het diepere binnenland , hooger dan de Malo

of Ambaloh-rivier , alle zekere berigten ontbreken. De medegedeelde

opmerkingen hebben dus meer betrekking tot de heuvelenrijen en

‘) De berigten omtrent dit meir of deze meiren bij Tobias W.
,

bl.

9, Earl, p. 252, 253, Low, p. 8, Blume, bl. 158, v. Lijnden N. T.

,

bl. 550 ,
zijn

,
eren als de afbeelding op de kaarten van von Derfelden

,

Melvill en Groll, tegenstrijdig en moeijelijk te vereenigen. Ik vlei mij ech-

ter dat zich door mijne voorstelling de meeste tegenstrijdigheden als van

zelve zullen oplossen. Tijdens de ontdekking heeft men de beide grootste

eilandjes, ter eere van den Gouv.-Generaal en den toenmaligen Commissa-

ris voor Borneo
,
Eiland van der Capellen en Eiland Tobias genoemd (zie

Handt, tot de Aardrijksk. van Nederlands O. I. bezittingen, bl. 192). Hier-

naar moet eene ongelukkige
,

te laat ontdekte misstelling in de Inleiding
,

bl. VIII
,
verbeterd worden.

s

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 542, 543.
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toppen over het gebied der Kapoeas verspreid , dan tot de geberg-

ten, die het noord- en zuidwaarts begrenzen. Deze vertoonen zich

beiden het hoogst kort nadat men, uit de Delta komende, den stroom

is beginnen op te varen. Men ontwaart dan in het Noorden de

aanzienlijke hoogten, die de bovenlanden van Landak en Sangouw,

waarschijnlijk het hoogste land der Westkust, bezetten, en de

waterscheiding vormen eerst met het gebied der rivier van Sam-

bas, en vervolgens met dat der Serawak- en Sadong-rivieren aan de

Noordkust. Te gelijker tijd bespeurt men , den blik naar het Zui-

den wendende, in het verschiet de bergen van Simpang, met de

hooge toppen van den zonderling gevormden Spontiak en den Mahm.

Deze laatste zetten zich onafgebroken voort, tot waar zich het wijde

zijdal van den Mclawi opent, en de, bovendien, zoo het schijnt,

niet zeer hooge Kaminting-keten tot zeer aanmerkelijken afstand van

de Kapoeas terugwijkt. Gering schijnt de verheffing der noordelijke

grens van het Kapoeas-gebied op de hoogte van Sintang en verder

oostwaarts, en ook het zuidelijk grensgebergte schijnt zich eerst in

den Madei weder als tot aanmerkelijke hoogte stijgend voor te doen.

Dit gebergte moet drie of vier dagreizen hoven Boenoet gelegen zijn;

een der voornaamste hoventakken van de Kapoeas , de Madei of

Mandei-rivier, die zich twee en een hal ven dag roeijens boven Boe-

noet met dien stroom vereenigt, neemt daaruit zijnen oorsprong 1
).

Het kan echter naauwelijks twijfelachtig zijn, of in de diepere

binnenlanden van Borneo, die ons nog schier geheel onbekend zijn,

moeten zich de bergen over eene aanmerkelijke uitgestrektheid tot

aanzienlijker hoogte verheffen. Het groote aantal breede en diepe

rivieren, waardoor zich dit eiland onderscheidt, ware anders schier

onverklaarbaar. Overeenkomstig met hetgeen wij op Sumalra vin-

den, mogen wij tevens tot het besluit komen, dat hier breede hoog-

dalen of tafellanden lusschen de bergketenen zullen worden aange-

troffen. Die hoogere gebergten kunnen echter slechts nabij de

oostelijke grens van het Kapoeas-gebied aanvangen en moeten in

het geheel vooral in het binnenland van noord-oostelijk Borneo voor-

komen, waar b. v. de hooge waterval van Pandasan (Tampasoek) in

het gebied van Pappal — voor den hoogsten van den ganschen aard-

bodem gehouden ,
— zich nederslort van den rand van een pla-

‘) Van Lijnden N. T.
,

bl. 543, 554, 552. Vgl. over bet Madei ge-

bergte wat boven bl. 5, noot 1, gezegd is.
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leau , hetwelk met plotselinge steilte afdaalt
;

terwijl nog verder

oostwaarts de Kini-Baloe — misschien de hoogste berg van den In-

dischen Archipel — den noordelijken hoekpilaar van het hoog-ge-

bergte van Borneo schijnt te vormen 1
).

Over den mineralen rijkdom en de geschiktheid voor cultures van

het dal der Kapoeas valt het voor als nog moeijelijk te oordeelen ,

dewijl de geologische gesteldheid nog weinig onderzocht is. Slechts

de heer Groll, die in 1851 deze rivier tot Salimbouw bevoer, heeft

daaromtrent eenige opmerkingen medegedeeld. Gelijk in de Delta,

zoo is ook hooger aan de Kapoeas, op al de gronden die periodiek

onder water staan, de oppervlakte gevormd door het uit klei en fijn

zand , nu eens vermengd , dan gescheiden , bestaande slib , ’t welk

veelal uitnemend geschikt is voor den rijstbouw
;
de hoogere dee-

len zijn daarentegen met een dunne laag zwarte aarde bedekt.

Daaronder vindt men over het geheele land , de heuvels gedeelte-

lijk uitgezonderd
, een ouderen aanspoelingsgrond , waarvan klei

en kwarts-rolsteenen de hoofdbestanddeelen vormen. Het verschil

der onderlinge verhouding en de vermenging met andere minera-

len doen groot verschil in uiterlijk voorkomen ontstaan. De klei

is nu eens zuiver wit, dan eens zwart door inmenging van zwart

zand of kool houdende stof, dan weder door ijzer-oxyde geel of rood-

achtig gekleurd. Kwarts- en andere rolsteenen komen somtijds

in bedden voor , nu eens ter grootte van kokosnoten ,
zoodat de

grond slechts met het houweel te bewerken is , dan weder tot het

fijnste zand vergruisd; terwijl elders slechts met het vergrootglas

eenig kwartsgruis onder de klei kan bespeurd worden. Goud, ijzer-

ertsen , zwavel-antimonium en diamanten zijn zeer ongelijk in deze

gronden verspreid 2
). Vele der menigvuldige heuvels, die bijna

overal op eenigen afstand van de rivier en hare takken worden aan-

getroffen ,
zijn met eene laag van 1 of 1| voet zwarte tuinaarde

of leem van gele en witgrijze kleur overdekt , terwijl daaronder

eerst grof zand en vervolgens kwarts-steenen ,
met witte of geelach-

tige klei vermengd
,

gevonden worden, ’t Is in zoodanig terrein

,

dat het stofgoud vooral wordt aangetroffen. De laag ,
waarin het

bevat is ,
heeft eene dikte van 12 tot 18 voet en rust zelve op

eene laag van rood met wit gestreept leem. De Chinesche gravers

‘) Zie Junghuhn
,

Java
,

deszelfs gedaante
,

bekleeding en structuur

,

2<le Afd.
,

bl. 1292, 1293.
s

) Groll aanteek. op van Lijnden N. T.
,

bl. 555, 556.
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beschouwen Sekadouw ,
Sintang en Silat als de landen , die het

rijkst aan dit metaal zijn 1
). IJzer-oxyde-hydraat en ijzer-pyriet is

overal met de klei van den ouderen aangespoelden grond vermengd;

doch alleen aan de Seberocang boven Silat en in Soeheid wordt

ijzeroer gezuiverd en bewerkt 2
). Antimonium komt voor aan de

Sekajam en Merengkiang in Sangouw en aan de Melawi en Katoe-

ngouw in Sin tang. Of de landen langs de Kapoeas ook koper en

tin bevatten is nog onzeker 3
). Diamanten komen het meest in

de bovenlanden van Landak en Sangouw voor; wij zullen er in

een volgend hoofdstuk nader bij stilstaan. Onder de overige mine-

ralen merkt men op : roode steenen met het aanzien van gebroken

tigchels, soms verspreid, maar meestal in horizontale lagen voorko-

mende
;

regtopstaande lagen koolhoudend zand
,

geheel tusschen

goudgrond ingesloten, aan de Tjempedeh, in het gebied van Tajan

;

afgeronde stukjes steenkool in de diamantmijnen aan het riviertje

Ingis boven Sangouw en in de goudmijnen van Sintang. De dikte

van deze geheele laag aangespoelden grond is zeer ongelijk, daar vele

der kleine heuvels, die het golvend terrein maken, er geheel uit

bestaan
, terwijl zij op andere plaatsen of weggespoeld of nimmer

voorhanden is geweest. Daar het goud, ofschoon de zwaarste stof,

echter meestal gelijkmatig door de massa verspreid is, en men in

de goudmijnen zeer duidelijk horizontale lagen van verschillende

zamenstelling onderscheiden kan, is het niet twijfelachtig of deze

grond is bezinksel van water, stroomende met ongelijke snelheid en

afwisselende rigting, en wel zóó, dat zelfs in het algemeen aan-

gaande de streek
, waarvan het kwam , niets met zekerheid te bepa-

len valt 4
).

Onder deze laag vindt men gronden en gesteenten van meerde-

ren , doch onderling weder verschillenden ouderdom. De heer Groll

had het geluk niet fossiele dieren of planten onder de oogen te krij-

gen , die hem in het bepalen van den ouderdom hadden kunnen

behulpzaam zijn. Vele heuvels bestaan uit klei en zandsteen, dui-

’) Van Lijnden N. T., bl. 557. Over de goudwassching zal ik later

spreken bij de beschrijving der Chinesche mijnétablissementen.
s

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 557, 613.
3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 557, 558, Rapporten betreffende de exploi-

tatie der mijnen in N. I. in Natuurk. Tijdschr. v. N. I. jaarg. II, bl. 103,

Hartmann
,
HS. II, bl. 2, spreekt van tin in het gebied van Tajan en

Sangouw, doch wat het laatste betreft twijfelachtig.

*) Groll aanteek. op van Lijnden N. T.
,

bl. 556.
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dclijk gestratifieerd , het laatste in kubcn splijtend, en de eerste zoo

zacht, dat zij meestal, zoo ver de rivier bij hoogen waterstand reikt,

is weggespoeld en alleen het zandsteen gedeeltelijk is blijven staan.

De hoogst liggende formatie bestaat zelfs geheel uit vast zandsteen,

op sommige plaatsen hard genoeg om tot bouwstof te kunnen die-

nen. Groote blokken van dit steen ziet men vooral aan de oevers

van de Sekajam in Sangouw. Eene andere, dieper liggende formatie

onderscheidt zich door een zware laag van donkerkleurige, oölith-

houdende klei. Tusschen deze klei en het zandsteen vindt men op

vele plaatsen dunne vlotten hitumineuse klei en steen- of bruinkolen.

Tc Tajan vertoont zich een gekristalliseerd gesteente van kwarts

met kristallen van amphibool, en bij Oelah Lampong ziet men

eenige lage heuvels, grootendeels zamengesteld uit zeer weinig za-

menhangende kwartsbrokken , met lagen van fij «geschilferde
,

pot-

loodhoudende talk. Boven deze laatste plaats, tot Salimbouw
, be-

staat de grond uit pijpaarde, in meer of min zuiveren staat en niet

gestratifieerd. Men vindt deze zelfstandigheid ook terug aan de

Melawi, op het eiland Madjang in het meer Seriang, en elders. Ook

hierin worden nu en dan eenige vlotten bruinkolen aangetroffen 1
).

Onder de minerale schatten van het Kapoeas-gebied verdienen de

steenkolen eene bijzondere vermelding. Zij komen voor aan de

Blitang, een dag roeijens de rivier op, aan de Kapoeas even boven

Sintang, aan de beneden-Melawi , in Salimbouw digt bij de hoofd-

plaats, in Djongkong en aan de Mentebah, een tak van de Boe-

noet-rivier 2
). Deze kolen zijn echter meerendeels van te slechte

hoedanigheid of in deels te dunne, deels te diep liggende vlotten

voorhanden, dan dat men aan ontginning zou kunnen denken. Te

Salimbouw is echter de hoedanigheid zeer goed en zijn de omstan-

digheden voor de delving gunstiger, ofschoon ook hier de dikste der

gevonden lagen van slechts lVa voet is. Na den afstand van den

radja van Salimbouw verworven te hebben
,
groef hier de Pangeran

*) Grolt aanteek. op van Lijnden N. T. bl. 557, van Lijnden, bl.

555, 558.
2

) Teenstra, Beknopte beschr. van de Ned. overzeesche bezittingen

(bl. 831), verhaalt, dat de heer Weddik, Gouverneur van Borneo, toen

bij in 1848 met Z. M. stoomboot Onrust de Kapoeas-rivier tot Boenoet

was opgevaren, zich met eene boot de rivier Boenoet (Teenstra schrijft

„ Soeboet”) liet oproeijen
,
en aan de spruit Taban-kanoh

,
in een geheel

onbewoond bosch
,
sporen der aanwezigheid van uitmuntende steenkolen in

aanzienlijke hoeveelheid heeft gevonden.
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Bcndahara van Pontianak in 1847 omtrent 300 ton uit de heuvels,

even beneden de hoofdplaats aan het riviertje Makadoe gelegen. De

Pangeran bood te gelijkertijd aan een contract van levering met het

Gouvernement te sluiten. In Junij 1848 werd daartoe magtiging

verleend, aanvankelijk voor eene levering van 20,000 pikols, tegen

hoogstens 'l3 meer dan het kostende der steenkolen uit Europa. Dij

het werkelijk aangaan van het contract werd echter de bepaalde hoe-

veelheid, om redenen van voorzigligheid, tot 7000 pikols beperkt,

die tegen f 1,25 per pikol zouden geleverd worden. De Pangeran

kon echter in 1849 niet meer leveren dan 1512 pikols , waarvan

nog slechts de eerste 1400 «vrij goed” mogten genoemd wor-

den, de latere naauwelijks bruikbaar waren. Een paar bezendingen

moesten geheel worden afgewezen , daar de kolen «als aarde zoo

zacht” waren. Sedert bleef in dit gedeelte van het gebied der

Kapoeas het graven geheel gestaakt 1
). In Maart 1850 werd door

Z. M. stoomschip Etna eene hoeveelheid van 800 Amst. ponden

steenkolen , uit Boenoet afkomstig , lot eene nieuwe proef op het

eiland Onrust aangebragt
, en den 17 dei1 April daaraanvolgende had

aan boord van Z. M. sloom-advies-vaartuig Tji-pannas, op een

togt van Onrust naar de reede van Batavia, werkelijk eene proefne-

ming plaats. De uitkomst dezer proef was bijzonder gunstig en

er werd daarom besloten
,

thans tot eene proef op grooter schaal

over te gaan. De gelegenheid daartoe bood zich aan , toen kort

daarna de Tji-pannas naar Borneo’s Westkust vertrok en Pontianak

aandeed
,
om van daar naar Sambas te stevenen. Van 23 Mei tot

22 Junij werden ongeveer 16,000 Ned. ponden kolen, te Pontianak

ingenomen, verbruikt. Deze worden beschreven als donkerzwart, op

de breuk glinsterend en doorgaans bolle of bolle vlakken vertoo-

nend. Enkele stukken, die op eene der zijden bruinachtig of grijs-

kleurig waren , vertoonden zich echter op de breuk even schoon

als de overige. Het soortelijk gewigt verschilde weinig met dat

der Aberdour-kolcn
, maar het kleine verschil was in het voordeel

van die van de Kapoeas. Voor ’t overige brandden zij fel en met

eene lange heldere vlam, slechts eenige grijsachtige ascli, met zeer

ligte, poreuse sintels overlatende. Steenachtige overblijfselen of slak-

ken werden in het geheel niet op de roosterijzers gevonden , en in

de schoorsteenen en vuurgangen was minder roet dan bij het ge-

‘) Yan Lijnden en Grolt N. T., bl. 558, 617, Regeringsverslag over

1849, in „de Indiër,” bl. 9, kol. 1.
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bruik van andere kolen aangezet. Wanneer liet vuur goed brandde,

gaf de schoorsteen bijna geen of slechts ligt gekleurden rook.

Twaalfmaal werd met deze kolen stoom opgestookt en telkens in

den tijd van 1£ a 2 uren een druk van 25 a 50 pond verkregen

,

waarvoor met andere kolen 2£ a 5 uren gevorderd werden. Het

verwarmend vermogen der Kapoeas-kolen werd bevonden tot dat der

Aberdour-kolen .nagenoeg in de verhouding van 6 tot 5 te staan.

Later werden aan boord der Tji-pannas nog ongeveer 49,000 Ned.

ponden Kapoeas-kolen gebruikt, die over bet algemeen even gunstige

resultaten opleverden, ofschoon thans eenige steenachtige overblijf-

selen, echter in zeer geringe hoeveelheid, werden aangetroffen 1
).

ïk hen , om het gewigt der zaak , hij deze merkwaardige proeven

wat langer blijven stilstaan. In weerwil van den schitterenden

uitslag is liet mij niet gebleken, dat sedert eenige poging tot regel-

matige ontginning der kolenlagen in het gebied der Kapoeas heeft

plaats gehad; alleen meldt nog de heer Groll, dat zijne reis op de

Kapoeas, in Junij en Julij 1851, het onderzoek der steenkolenlagen

in het gebied van Blilang ten doel had 2
).

De tooneelen die het dal der boven-Kapoes den beschouwer aan-

biedt, zijn niet van schoonheid ontbloot, maar zoo de zucht naar

wetenschap de belangstelling niet gaande houdt, onbegrijpelijk een-

toonig. De oevers verloonen weinis; anders dan dierte bosschen van

ronga-struiken, afgewisseld door vijgehoomen, tegen wier donker-groen

alleen hier en daar de gele bloemen van de djeng en de paarsche

bloemtrossen der hoengoe afsteken. Op plaatsen waar de grond laag

en zandig is, inzonderheid omstreeks de meiren Seriang en Soem-

hah, en wel het meest op het eilandje Madjang, ziet men casuari-

ncn , hier onder den naam van roe-boomen bekend. Zelden wordt

hel digt geboomte langs den oever afgebroken , en beproeft men

eene hoogte te bestijgen , ook dan overziet men slechts een onbe-

grensd, onafgebroken hosch
, door hetwelk de hoofdrivier met hare

talrijke takken kronkelt en waarin men te vergeefs de sporen zoekt

van vroegere en latere kuituur. De schaarsche woningen der Dajaks

en hunne ladangs of rijstvelden zijn onmerkbare stippen, naauwe-

lijks in staat eenige afwisseling aan te brengen in het eenvormig

*) Ind. Archief, Jaarg. II, D. I, bl. 236, H. D. A. Smits, Rapport
betreffende de Pontianaksche steenkolen in Nat. Tijdschr. v. N. Ind., Jaarg.

I, bl. 305—309.
2

)
Van Lijnden N. T.

,
bl. 537.
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tooneel. Het doordringen in de bosschen wordt in de nabijheid der

oevers door slingerplanten en stekelige rotan belemmerd; doch meer

binnenwaarts, onder het hoog geboomte, kan men niet zelden beter

dan op Java zonder kapmes vooruitkomen. Bij de algemeenc een-

toonigheid des landschaps doet zich echter somtijds eene welkome

verscheidenheid voor. Boven Si lat zijn de rivierboorden beter be-

bouwd cn vindt men ladangs op geringe afstanden, terwijl de

menigvuldige bogten der rivier er aan de binnenzijde met koempei,

eene soort van hoog gras, begroeid zijn. Hooger op bij Boenoet

krijgen de oevers een zeer eigenaardig en schilderacbtig aanzien

door de fijnvederige rotan , welke daar in grooter hoeveelheid dan

elders tusschen het hoog geboomte ópschiet 1
).

Men vindt langs de Kapoeas nergens sawahs: de rijst wordt er

alleen op drooge velden geteeld. Zij worden doorgaans aangelegd

tegen de helling der heuvels en, waar geene heuvels zijn, ook in de

vlakten; maar in het laatste geval worden zij doorgaans door Malei-

jers en slechts zeldzaam door Dajaks bebouwd. Van Silat tot Boe-

noet en hooger bouwen de Maleijers bij hunne ladangs, die soms

op verren afstand van de hoofdplaats zijn aangelegd ,
kleine buizen

op de boomen , dikwijls ter hoogte van wel 8 of 9 vademen. De

top wordt daartoe uitgehakt, en over de zijtakken legt men dwars-

houten, waarop de hut wordt opgerigt. Deze hooge woningen heb-

ben het voordeel van grootendeels vrij te zijn van de muskieten en

veiliger tegen den overval van stroopende Dajaks 2
). Tot het aan-

leggen der ladangs wordt het hoog geboomte weggekapt, zelden na-

bij den grond , maar meestal ter hoogte van één of twee vademen ,

waarschijnlijk omdat daar de stam dunner en dus de arbeid van

het vellen ligter is. De takken, het klein hout en liet gras worden

vervolgens zoo schoon mogelijk afgebrand. De overblijfselen der

stammen blijven half verkoold staan 3
).

Daar de Dajak noch houweel (patjol) noch ploeg kent, ondergaat

de grond geene verdere bewerking. Met het invallen der regens

in het laatst van September is het zaaitijd. De mannen stootcu

op ongeveer \\ voet afstands gaten in de aarde, door middel van

een langen puntigen stok, en de vrouwen of meisjes, die hen

volgen, werpen in ieder gat 12 of 16 korrels padi. De tijd,

J

) Yan Lijnden N. T.
, bl. 558—560.

2

) Yan Lijnden
,

bl. 575.
3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 608.
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voor liet rijpworden vereischt , is onderscheiden naar de meer of

minder gunstige ligging der velden
; meestal rekent men 4 of 5

maanden. In goede jaren is de oogst vijftigvoud; maar niet zel-

den wordt de hoop des landmails door een ongunstig saisoen of de

verwoestingen der muizen in groote mate teleurgesteld. Vallen de

regens te vroeg in, dan kan het hout en onkruid niet verbrand

worden , en de gronden moeten gedeeltelijk onbezaaid blijven , zoo-

dat de Dajaks, die meestal niets dan rijst telen, aan hongersnood

ten prooi worden. Zij verbouwen roode en witte rijst en ook 'die

soort, wrelke op Java » ketan” , hier » poeloet” heet, eene donker-

kleurige soort, die als lekkernij beschouwd en om hare voedzaam-

heid zeer geacht wordt. Men snijdt de rijst even als op Java met

een mesje. De huren helpen hij den oogst en krijgen een derde

voor hunne moeite. Ook wordt door elk huisgezin, bij het begin

van den oogst, een gantang bras en een gantang poeloet tot een

geschenk voor den vorst afgezonderd. De korrels worden met de

hand van het stroo ontdaan, door het stampen in een houten

vijzel ontbolsterd en eindelijk in manden gewand 1
).

Van andere cultures vindt men langs de boorden der Kapoeas

weinig sporen. Na de rijst is sago het hoofdvoedsel , doch de

hoorn groeit in het wild en wordt zelden geplant. Men verkrijgt

de sago door den boom om te houwen en te splijten, waarna de

binnen-vezels met het meel door middel van houten hamers van

het hardere buitenste hout worden afgezonderd. Verder scheidt

men het meel door kloppen en wrijven van de vezels en wasclit

het herhaaldelijk tot het bezinksel geheel zuiver is. Den kofïïjboom

vindt men bij de Dajaks van Landak , Tajan en Sangouw; de

hoornen staan goed, maar hun aantal is onbeduidend. In Tajan

wordt eenig suikerriet geplant, en voor eenige jaren had de gezag-

hebber aldaar, Wan Ilassan, eene kleine suikerfabriek met ijzeren

rollen , waarin hij uit 1000 stokken pikols suiker vervaar-

digde
;

doch thans heeft zij opgehouden te bestaan. De Dajaks

trekken op sommige plaatsen uit suikerriet eene donkerkleurige

suiker tot eigen gebruik, die door uitpersing in een blok en ko-

king in ijzeren pannen verkregen wordt; meer gewoon is bij

ben het gebruik der areng-suiker , die zij »goela Tajan” noemen,

dewijl de boom het meest in Tajan en het aangrenzende Meliouw

‘) Van Lijnden N. T.
,

bl. 608, 609.



gekweekt wordt. De Dajaksche bevolking dier staten is vcrpligt

liet produkt voor lage prijzen aan de vorsten te leveren, die er

het gansche gebied der Kapoeas van voorzien 1
). Kapas (katoen) wordt

in zeer geringe hoeveelheid geplant, en de kapokboom (hier kaboe)

,

die de bombax, eene naar zijde gelijkende katoen-soort, oplevert,

is evenmin menigvuldig 2
). Als verwstof voor hunne kleedingstuk-

ken kennen de Dajaks slechts het blaauw, dat de indigo, en het

schitterend rood, dat de wortels van den bengkoedoe-boom (morinda

citrifolia) opleveren. Beide gewassen worden tot eigen gebruik op

zeer kleine schaal geplant, maar de indigo is van voortreffelijke

hoedanigheid. In Meliouw wordt de gambier-boom gekweekt. Doch

de belangrijkste kuituur der Dajaks na de rijst is waarschijnlijk

de tabak, die bijna overal, ofschoon dan ook in geringe hoeveelheid,

geteeld wordt. Nevens rijst en zout is den Dajak niets onontbeer-

lijker dan de tabak; doch aan den Javaschen , die zwaarder is dan

de inlandsche, geven zij de voorkeur. In de tuinen, die de meer

gezeten Dajaks hier en daar om hunne woningen aanleggen, vindt

men moeskruiden en vruchten in geringe hoeveelheid, doch zeld-

zaam eenige bloemen 3
).

In de eentoonigheid dezer woeste en schaarsch bevolkte streken

,

waar de reiziger soms een gehcelcn dag geen menschelijk aangezigt

te zien krijgt, rust het oog met welgevallen op de negeriën der

Maleijers, doorgaans aan de zamenvloeijing der voornaamste takken

met den hoofdstroom gebouwd 4
) , of op de kampongs der een ten

halve zwervend leven leidende Dajaks. Een Dajaksch dorp beslaat

slechts uit één in de lengte uitgestrekt gebouw, door een zwakken

wand van schors in zoovele vakken verdeeld, als de bevolking huis-

gezinnen telt 5
). Ziekte of oorlogsveete nopen vaak de bevolking

,

de plaats hare vestiging voor eene andere te verwisselen, te meer

daar zulk eene verhuizing geene noemenswaardige kosten veroor-

zaakt in een land, waar ijzerhout, niboeng, boomschors en alang-

alang, de eenige bouwstoffen voor nieuwe woningen gevorderd

,

overal te vinden en slechts voor het grijpen zijn. Zulk een ver-

laten oord trekt, te midden der wildernissen, door zijn eigenaardig

‘) Yon Kessel, bl. 170.
2
)

Vgl. Marsden
,
History of Sumatra

,
p. 157.

3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 609— 611.

*) Van Lijnden N. T.
,

bl. 573, 585.
5

) Ik zal elders deze woningen uitvoerig beschrijven.
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karakter natuurlijk de aandacht tot zich. Het geboomte is daar

langs den oever bij uitzondering afgebroken
; maar in de tusschen-

ruirnte zijn aan den waterkant talrijke bamboe-halmen opgerezen.

Hier en daar staan nog eenige oude, vermolmde palen, die, als naar

gewoonte, de op den moerassigen grond opgetrokken woning tot stij-

len en stutten verstrekt hebben. Bij de overblijfselen dier wo-

ning slaan nog eenige weinige vruchtboomen; hier een regtstam-

mige, grijze doerian met bijna bladerlooze kruin, ginds een welig

groenende lanseh , wat verder een donker-kleurige nangka
,

die

schier onder den last harer groote, langwerpige vruchten bezwijkt.

Enkele ijzerhout-boomen ,
bij de oprigting der kampong gespaard ,

vertoonen zich meer in het verschiet. De verlaten ladangs zijn met

reusachtige varens en melastomen of met hoog-opgeschoten alang-

alang bedekt , en daartusschen verheffen zich de half-verkoolde

stammen, die bij het afbranden der bosschen zijn overeind geble-

ven. Hier ridselt een beekje, zacht voortvloeiend over een bed

van zand en keisteentjes, tusschen de welige gras-vegetatie
,
ginds

verneemt men het klotsen en zieden van een krachtiger stroom
,

die zich door de rotsen, welke zijnen weg belemmeren, met geweld

een doortogt baant, en een der tallooze riams of watervallen vormt.

Doch overal wordt de gezigtseinder weder door de hooge bosscheu

bepaald, die den meest in ’t oog loopenden karaktertrek van zulk

een diepland (hylaea) uitmaken 1
).

De oevers der Kapoeas en de daaraan palende bosschen schijnen

zoowel door dieren als door menschen schaars bevolkt te zijn.

Kleine roofdieren zijn er van velerlei soort, doch niet menigvuldig.

Groote tijgers, olifanten en rhinocerossen zijn even onbekend als

paarden, terwijl men buffels en runderen slechts in de nabijheid

eeniger hoofdnegeriën aantreft, waar zij, ofschoon het eigendom der

vorsten, zonder eenige verzorging in het wild rondloopcn. Zij

worden nimmer tot vervoer of veldarbeid gebezigd, maar alleen om

bij feesten gegeten te worden; het slagten van een buffel wordt in

de bovenlanden, als eene gebeurtenis van gewigt, met drie scholen

aangekondigd. Geiten zijn zeldzaam en worden alleen door de

Maleijers gehouden
;

doch de Dajaks en Chinezen houden allen

varkens, die met zemelen en sago gevoed worden. Bij deze laat-

sten vindt men ook honden; katten treft men ook bij de Maleijers

i

) Ritter, bl. 148, van Lijnden N. T., bl. 559
,
560.
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aan. De bosschen zijn voornamelijk bevolkt met apen, die in

groote verscheidenheid en verbazend aantal voorkomen. Ook zijn

er ratten en muizen in menigte, en onder de laatste eene kleine

soort, die de padi-velden verwoest, door de halmen even boven den

grond af te knagen. Papegaaijen zijn niet menigvuldig, maar vaak.

ziet men den lang of kiekendief, den rhinoceros-vogel met zijn

gehoornden bek, en de argus-fesanten , met wier vederen de Dajaks

zich oppronken. Kippen worden algemeen door de Dajaks en Ma-

leijers gehouden , doch eenden slechts zeldzaam. Wilde hoenders

,

duiven, snippen en reigers zijn in overvloed voorhanden. Vlinders

zijn zeldzaam l
) , maar groote mieren van meer dan een duim

lengte des te overvloediger. Op en om het water zweven tallooze

muskieten, en aan de zijtakken der Kapoeas eene soort van zeer

lastige kleine vliegen (pegingat). Ook zijn er talrijke bijenzwermen,

en ofschoon geene bijenteelt bekend is, wordt een groote overvloed

van was en honig ingezameld. In de bosschen, die niet te ver van

de kampongs verwijderd zijn, heeft elke boom met bijen zijn eige-

naar, meestal als een regt van den eersten vinder, die ten bewijze

den boom van een teeken voorziet. Vooral omstreeks de meiren

Seriang en Soembah wordt door de Maleijers veel was gewonnen.

In de maanden November en December hangen zij
,
langs den oever,

in de boomen die het meest door de bijen bezocht worden
, een lang-

werpig, eenigzins uitgehold hout met een dwarspen, waarin de bijen

haar net maken. Een paar maanden later komen de eigenaars
, om

de bijen te verbranden of te verstikken en de was en honig weg

te nemen 2
). Piotan en was zijn ongetwijfeld als de hoofd-voort-

brengselen van het Kapoeas-gebied voor den handel aan te merken 3
).

Zijn de boorden der Kapoeas over het geheel schaars bevolkt

,

hare wateren zou men met regt overbevolkt kunnen noemen. Visch

van allerlei soort is in zoo groolen overvloed voorhanden, dat men
ze

, althans in het drooge jaargetijde, op sommige plaatsen met een

gewoon netje scheppen kan. De krokodillen zijn zeer menigvuldig

en gaan de rivier op tot ver hoven Boenoet. Ook vindt men er vele

leguanen en schildpadden 4
), en tallooze kikvorschen, wier gekwaak,

‘) Thomson maakt, p. 120, van eene kleine vlugt fraaije vlinders, die

hij op de rivier van Landak zag, als van eene groote zeldzaamheid gewag.
2

)
Yan Lijnden N. T. , bl. 564—567, 612; vgl. Hupe, hl. 275.

3
)

Von Kessel
,

bl. 173.
4

)
Van Lijnden N. T. bl. 566.
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dat veel naar het blaffen van honden gelijkt, gepaard met het een-

toonig geluid eener soort van rotan (de rotan semaboe) des nachts

in de hosschen een onbeschrijfelijk treurigen indruk geeft 1
).

De gemiddelde temperatuur verschilt in de bovenlanden, bij de ge-

,ringe verheffing van het terrein, slechts weinig van die te Pouti-

nak 2
). Te Sekadouw teekende op een helderen dag in October de

thermometer des morgens ten 6 ure 75°
,
des namiddags ten 2 ure

90° en des avonds ten 8 ure 78°, en te Sintang op een regenach-

tigen dag in November 741° ten 6 ure ’s morgens, 88 ten 2 ure

na den middag, en 77° ten 8 ure ’s avonds. Het weder is ook hier

zeer vochtig en ongestadig, en zelfs in het zoogenaamde drooge jaar-

getijde zijn nevels, regens en windvlagen niets zeldzaams. In den

west-moeson heerschen vele, gewoonlijk anderendaagsche koortsen,

die echter doorgaans niet lang aanhouden 3
).

‘) Groll aanteek. op van Lijnden N. T., bl. 526.
2
) Zie Inleiding, bl. IY.

3

) Van Lijnden N. T., bl. 553, 554.
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Verschillende staten langs de Kapoeas. — Tajan. — Meliouw. — Sangouw. —
De Sekajam-rivier. — Oudlieden van Sangouw. — Sckadouw. — Blitang. —
Sepouw. — Sintang. — De hoven-Melawi. — Pinoe. — De beneden-Melawi. —
De Katoengouw-rivier. — Silat. — Soelieid. — Salimbouw. — Piassa. — Djong-

kong. — Boenoet. — De Malo-rivier. — De Madci-rivier. — Verdere woon-

plaatsen der Parisclie Dajaks. — Woonplaatsen der Manketans en Poenans. —
Cornmunieatiën.

Wij zullen thans eenige oogenblikken onze aandacht wijden aan

de vei'deeling van het stroomgebied der Kapoeas in vele kleine sta-

ten, hetgeen ons tevens de gelegenheid zal verschaffen, om met de

voornaamste zijtakken van dezen stroom wat nader bekend te wor-

den. Tot ver in het binnenland zijn aan al de hoofdtakken van

de Kapoeas Maleische negeriën gebouwd, doorgaans, gelijk ik reeds

opmerkte, aan de zamenvloeijing met dien stroom gelegen. Zij zijn,

ofschoon uiterst onbeduidend , zoodat de kleinste naauwelijks tien ,

de grootste niet meer dan 120 of 140 buizen tellen 2
) , de zetel

van vorstjes ,
die

,
lietzij van Maleische of Dajaksche afkomst , de

Mohammedaansche godsdienst althans in naam belijden, en daarom

tot het heerschende ras gerekend worden. Nevens de hoofdplaats

bevatten de meeste staten nog enkele andere Maleische kampongs

,

doch die zelden meer dan 6 of 8 huizen tellen. Intusschen zwaai-

jen deze vorsten hunnen schepter ook over een zekeren omvang van

wildernissen , door een grooter of kleiner aantal Dajaks bewoond ,

die zij hunne overmagt door de schromelijkste afpersingen doen ge-

voelen. Bepaalde grenzen zijn, om reeds vroeger vermelde redenen,

voor deze staten niet aan te wijzen.

Wanneer men, de Kapoeas opvarend, het gebied van Pontianak

verlaten heeft , kronkelt die stroom tusschen dat van Tajan ter

‘) Van Lijnden N. T., bl. 573.



linker- en van Meliouw ter regter-zijde l
), met hoofdnegeriën aan de

uitwatering van rivieren van denzelfden naam gelegen. Beide deze

negeriën missen de ijzerhouten palissadering, die de meeste andere

hoofdplaatsen omgeeft; zij zijn meer uiteengebouwd en danken aan

het heuvelachtig terrein, waarop zij aangelegd zijn
, en aan de hooge

vruchtboom en , die in Tajan een 15-, in Meliouw een 12tal wo-

ningen overschaduwen, een bevalliger voorkomen. De vorst van

Tajan, die den titel van Panembahan voert, heeft echter zijn zetel

niet op de oude hoofdplaats, maar in eene tweede negerie, die wat

hooger op aan de Tajan-rivier gelegen is, den naam van Bajang

draagt en mede een twaalftal huizen telt 2
). Deze plaats is aange-

naam gelegen, in de nabijheid der rivier, en toch op een verheven

terrein en te midden van een bevallig landschap. De Panembahan

heeft aan de verfraaijing zijner residentie veel vlijt ten koste gelegd,

of liever door zijne Dajaks doen ten koste leggen. Zijne woning en

tuinen verkeeren in veel beteren toestand, dan gewoonlijk bij de

kleine vorsten van Borneo het geval is, en hij heeft zelfs, op eenigen

afstand van zijn huis, met niet geringe moeite en kosten, een

kunstmatig meir doen aanleggen. De voornaamste kampong der

Dajaks in het gebied van Tajan is Bekat, door wel 500 zielen be-

woond 3
). Ik moet echter hier de opmerking herhalen, dat de Da-

jaks gedurig van woonplaats verwisselen, zoodat hunne kampongs

in de topographie des lands geen hlijvenden trek vormen. Tot het

gebied van Tajan behoort nog de rivier Tjempedeh , die beneden

de Tajan in de Kapoeas vloeit, en merkwaardig is om de meirtjes

Trentang , Tong Remba, het grootste, Selatei en Soeba , die langs

haren regteroever gelegen zijn 4
).

Meliouw maakte vroeger één rijk met Tajan uit, maar heeft thans

reeds sedert meer dan 40 jaar onder een eigen hoofd gestaan , dat

den titel voort van Pangeran-adipati 5
). De Dajaksche bevolking van

dit distrikt onderscheidt zich door een gunstig en welvarend voor-

komen, en het land vertoont meerdere sporen van vlijt en eene

zekere zucht voor orde en schoonheid, dan schier ergens elders op

*) De heer Grolt, aant. op v. Lijnden N. T., bl. 568, leert ons, dat

de negerie Bloengei thans van Meliouw is afgescheiden en een afzonderlijk

staatje vormt.
2
) Van Lijnden N. T.

,
bl. 568, 572— 574.

3
) Thomson

, p. 127.
4

) Van Lijnden N. T. , bl. 547, 553.
5

) Von Kessel
,

bl. 173, van L'jndcn N. T., bl. 627.
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Borneo’s Westkust gevonden worden. De wegen zijn beter en liet

land schijnt de meeste voortbrengselen, aan het klimaat eigen, in

grooten overvloed op te leveren ,
zoodat de bevolking er minder met

bet gebrek is vertrouwd 1
).

De bevolking van Tajan bedraagt 4584 zielen, waaronder 8 Ara-

bieren, 500 Maleijers en Boeginezen, en 176 Chinezen; terwijl

de overige 5900 tot de Dajaks belmoren. Meliouw beeft eene be-

volking van 1554 zielen, t. w. 240 Maleijers en Boeginezen, 14

Chinezen en 1500 Dajaks 2
).

Vervolgens doorsnijdt de Kapoeas het rijk van Sangouw, een staat

van eenigzins meer gewigt, met eene bevolking van nagenoeg 50,000

zielen, waaronder ruim 5000 Maleijers en Boeginezen en een paar

honderd Chinezen; terwijl al de overigen Dajaks zijn 3
). De hoofd-

negerie Sangouw ligt aan den regteroever der Kapoeas, ter plaatse,

waar zij de groote rivier Sekajam opneemt. Zij wordt geschat op

‘) Thomson
, p. 152.

2

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 583. De opgaven zijn volgens dien schrij-

ver volkomen te vertrouwen. Volgens von Kessel, die, bl. 204, Tajan op

300 Maleische en 1000 Dajaksche
,

Meliouw op 200 Maleische en 600
Dajaksche huisgezinnen stelt, en elk huisgezin gemiddeld op 5 zielen schat,

zou die bevolking aanzienlijker zijn. Francis, bl. 4, 5, rekent voor Tajan

516 Maleijers, 87 Chinezen en 6270 Dajaks, te zamen 6,873, voor Me-
liouw 294Maleijers en 1122 Dajaks, te zamen 1416 zielen. Deze cijfers zijn

volmaakt dezelfde, die Fïartmann HS. I., bl. 14, opgeeft. Tobias W.
,

bl.

22, stelt voor Tajan en Meliouw te zamen 7104 Dajaks, 714 Maleijers,

222 Chinezen, totaal 8040; Gronovius, bl. 345, 7386 Dajaks, 714 Malei-

jers, 222 Chinezen, totaal 8322. Melvill van Carnbee geeft voor Tajan

4,387 zielen op 55,6 vierk. mijlen, voor Meliouw 870 zielen op 35,6

vierk. mijlen.
3

) Zie hier een resumd der ten deele vrij wel overeenkomende en alleen

ten aanzien der Chinezen in ’t oog loopend verschillende opgaven.

Maleijers en

Boeginezen.

Dajaks. Chinezen. Arabieren. Totaal.

Tobias en Gronovius . 3460 22,875 2340 28,675
Hartmann en Francis . 3460 22,875 240 26,575

VonKessel, bl. 171, 174. 5000 15,000 200 20,200
Van Lijnden . 3200 26,000 40 10 29,250

In de opgave van Tobias en Gronovius heerscht ten aanzien der Chi-

nczen klaarblijkelijk overdrijving. Vou Kessel zegt wel, dat de Chinesche

bevolking vroeger talrijker was, maar in de laatste 10 jaren zeer vermin-

derd is; doch het verschil is toch al te groot en Hartmann’s opgave is

met die van Tobias nagenoeg gelijktijdig. Daarentegen is liet getal Chi-

nezen bij van Lijnden even duidelijk te klein, zoo als zelfs zijne eigene

opgave aangaande de goudwasscherijen in Sangouw (bl. 614) leeren kan.

Melvill van Carnbée geeft een totaal van slechts 17,240 op 145,5 vierk.

mijlen.
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120 huizen, en is, gelijk de meeste overige lioofdplaalsen, omgeven

door eene liooge palissadering van ijzerhout, boven welke op zekere

afstanden, kleine, vierkante, overdekte koepels uitsteken, die in

oorlogstijd tot plaatsing van geschut worden gebezigd. Op de rivier

vindt men eenige huizen op vlotten (lanting), door handelaars be-

woond. Eene tweede, betrekkelijk aanzienlijke kampong, Samarang-

kei, met 57 huizen, ligt lager aan de Kapoeas; eene derde Mereng-

kiang of Mongkiang, met 34 huizen, aan de zamenvloeijing der

Sekajara met een liarer zijtakken 1
). Het rijk van Sangouw strekt

zich uit over het gansche stroomgebied der Sekajam van haren oor-

sprong tot aan hare vereeniging met de Kapoeas. Ook wordt nog

een deel der wildernissen ten Zuiden der Kapoeas tusschcn Meliouw

en Sekadouw daartoe gerekend; doch alleen in de nabijheid van

dien stroom vindt men hier eenige Dajaksche kampongs: het ove-

rige is onbewoond 2
). Ten Noorden grenst Sangouw aan Sera-

wak en Sadong, terwijl de scheiding met het eerstgenoemde over

de bergen Panarissei, Serimoet, Samarong en Koeroem, met het

andere over den berg Rewoean loopt. Deze laatste zet zich in ééne

lijn westwaarts voort in den Senjang en den Bentoeang, welke

laatste, even als meer noordwaarts de Soenjang, op de grenzen van

Sangouw en Landak ligt. De berg Besi scheidt Sangouw van Sin-

tang 3
). De vorst van Sangouw draagt den titel van Panemba-

ham 4
); doch in oudere geschriften 5

)
vindt men hem dikwijls met

dien van Sultan begiftigd.

De rivier Sekajam ontspringt uit den berg Bajang Mioet, op de

grenzen van Sambas, tusschen Landak en Serawak. Yan alle tak-

ken der Kapoeas heeft deze het meeste verval
, en de vaart wordt

er door vele droogten , rotsbrokken , banken van keisteenen ,
kleine

watervallen of riams en drijfhout belemmerd. Aan de boven-rivier

zijn de oevers bezet met bamboe-bosschen ,
waarvan bij hoog water

geheele stoelen door den stroom worden medegesleept , die zich la-

ger vastzetten en het aanzien krijgen van vlotten door menschen-

handen gevormd. Yan Paus af bevaart men de rivier met praau-

wen van één kojang, doch niet zelden worden zij door den stroom

') Van Lijnden N. T.
, bl. 572—574.

s
) Yon Kessel

,
bl. 171.

3

) Yan Lijnden N. T.
,

bl. 543, 569. Op deze plaatsen staat, blijkens

de kaart, in plaats van Sintang, verkeerdelijk Blitang.

*) Yon Kessel, bl. 171, van Lijnden N. T.
,

bl. 626.
5

) B. v. Gronovius
,

bl. 346.
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legen de steenen aangeslagen en omvergeworpen. Beneden Gallei

of Moeara Bedoewei is de rivier voor vaartuigen van 4 a 5 kojangs

bruikbaar. Langs de oevers ziet men bier en daar Dajaksche gra-

ven, waarop ruwe afbeeldingen der afgestorvenen, ter boogie van

omtrent drie voet, uit hout gesneden, geplaatst zijn. Deze plekken

zijn reeds op een afstand kenbaar aan de kruinen der niboengs,

waarmede zij beplant zijn en die tegen bet donkerder groen der

wouden afsteken x
). Het geheele land, van Paus opwaarts tot Soeng-

koeng en hooger, bevat, even als het aangrenzende Landak, diamant-

gronden; doch tot dusverre wordt daar nergens gegraven, dewijl

de vorsten, geen kans ziende om bet voor eigen rekening met voor-

deel te laten doen , bet aan anderen verbieden. Langs de groote

rivier zijn diamant-mijnen te Samarangkei en elders, die door sla-

ven van den vorst bewerkt worden , en eenige goudwasscherijen ,

die echter bij vermindering der Chinesche bevolking, welke zich

uitsluitend met dezen tak van nijverheid bemoeit, zeer in verval

zijn 2
). Nabij Soengkoeng zijn vogelnestklippen, die bij eiken pluk

omstreeks negen pikols van de tweede soort opleveren , en door de

Dajaks te Sambas en Broenei worden ter markt gebragt 3
).

Nog ééne bijzonderheid van Sangouw mag ik niet onvermeld

laten ;
ik bedoel de overblijfselen van Hindoesche godenbeelden, die

zich nog vóór weinige jaren in de nabijheid der hoofdnegerie, op

eenen heuvel aan den regter-oever der Sekajam bevonden, doch thans

geheel verdwenen zijn. Zij bestonden uit een ruwe Ganesa , een

Nandi en een Lingam , en werden in 1825 door den heer G. Mul-

ler afgeteekend; thans bevat de hoogte, waarop zij stonden, alleen

nog sporen van een muur van zandsteen. Iets hooger, aan dezelfde

zijde der rivier, vindt men een beschreven steen, Batoe Sampei ge-

heeten , waarvan twee onderling nog al verschillende afteekeningen

door de heeren G. Muller en von llenrici vervaardigd zijn, terwijl

aan den overkant der rivier, op den zoogenaamden Monggo Baloe

,

op welken thans eene benting staat, nog voor weinige jaren een

menigte puin van gebakken rooden steen werd aangetroffen 4
).

Deze oudheden zijn op Borneo geenszins eenig in hare soort.

‘) Van Lijnden N. T., bl. 542, 543, 559, 560, 595 ,
607.

2

) Yon Kessel, bl. 173, Gronovius, bl. 348, v. Lijnden N. T., bl. 614.
3
) Gronovius HS.

,
bl. 6. Die schrijver rekent Soengkoeng tot het ge-

bied van Landak.

*) Van Lijnden N. T.
,

bl. 600, Blume, bl. 155, 156, Millies in „de
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Dalton zag in de binnenlanden van Koetei op de Oostkust talrijke

overblijfselen van Ilindoesche tempels en pagoden en van steenen

en metalen afgodsbeelden, die onmiskenbaar een Hindoeschen oor-

sprong verrieden, ofschoon de inboorlingen eenstemmig deze over-

blijfselen als van Chinesche kolonisten afkomstig wilden doen voor-

komen 1
). Den overste von Henrici werden soortgelijke overblijf-

selen gewezen in den omtrek van de kampong Margasari aan de

Negara-rivier in de Banjer-massinsche bovenlanden, waaraan eene

overlevering aangaande eene werkelijk in die streken bestaan heb-

bende kolonie van Hindoes (Orang Kling) verbonden was 2
). Het

zou bij den weinig gevorderden staat onzer kennis dezer overblijf-

selen en der oudere geschiedenis van Borneo, schier vermetel zijn

eenige gissing aangaande hunnen oorsprong te willen wagen. Het

natuurlijkst schijnt, bij den eersten oogopslag, ze in verband te

brengen met de overleveringen aangaande de kolonisatie van Borneo’s

Zuid- en Westkust door Javanen uit het rijk van Madjapahit , die

wij beneden nader zullen leeren kennen. Doch het schijnt bezwaar-

lijk te loochenen, dat men ook nog dieper liggende sporen van

Hindoeïsme hij de Dajaks aantreft, die óf uit hunne eigene ons on-

bekende afkomst , óf uit vroegere kolonisatie door Hindoes moeten

verklaard worden. Van Lijnden vindt ze op de Westkust in hunne

onthouding van koevleesch
, die echter niet algemeen is, en in den

naam van djewata of dewata , dien zij aan hunne góden geven 3
).

Hupe acht ze duidelijk afgedrukt in de goden-namen, mythen en

godsdienstige gebruiken der Dajaks van Poelopetak en de aangrenzen-

de distrikten nabij de Zuidkust 4
).

Gids” voor 1846, Boekbeoord.
,

bl. 351, 352. Het opschrift houdt men
voor Kawi en de heer Millies deelt zelfs, t. a. p., uit het algemeen verslag

van den heer Tobias (HS.) de volgende proeve van verklaring mede, voor

welker naauwkeurigheid echter niet mag worden ingestaan :

„ Senkala (of het jaar) 110.

„ Dit voortreffelijk werk doet het hart verschrikken en maakt de drie

bestemmingen bekend: het leven, den dood en het paradijs.”

George Mullers afteekeningen van den Ganesa, de Nandi en den Batoe

Sampei zijn, gelithographeerd
,

in de „Indische Bij” geplaatst; de afteeke-

ning van laatstgemelden door den heer von Henrici is onuitgegeven.
J

) Dalton, p. 41, 42; zie ook bl. 39, uit welke plaats blijkt, dat ook

de heer George Muller zijne aandacht aan die overblijfselen geschonken had.

*) S. Muller, bl. 347—349, vgl. Earl
,

p. 274, en Schwaner B.

,

bl. 43 vv.
3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 600.

‘) Hupe, bl. 127—129.
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Op Sangouw volgt Sekadouw, aan beide zijden , maar grootendecls

op den linker-oever, van de Kapoeas gelegen. Hier bevindt zich

ook de rivier Sekadouw , die op de grenzen van Matan ontspringt

en van belang is voor den afvoer van producten. Aan hare mon-

ding, die breed en diep is, doch in den droogen tijd door eene

steenbank schier geheel gesloten wordt , ligt de hoofdnegerie ,
die

een 50tal huizen telt , niet binnen eene palissadering besloten. Op

den regter-oever belmoren tot Sekadouw de oevers der rivier Ajali,

aan welker vereeniging met den hoofdstroom het Chinesche kamp

Soengei-Ajah ligt, ingerigt op dezelfde wijze als dat te Pontianak en

door omtrent 250 zielen bewoond. In zijne nabijheid liggen ook

de voornaamste goudwasscherijen. De bevolking van Sekadouw wordt

geschat op 15,000 zielen, waarvan 1G00 Maleijers en Boeginezen,

400 Chinezen en de overigen Dajaks. De Vorst ,
vroeger Pange-

ran geheeten, geeft zich tlians den titel van Sultan; waarschijnlijk

sedert hij een onbeperkt gezag oefent
,
met terzijdestelling van

den raad der mantries, aan welken de overige vorsten van het

gebied der Kapoeas min of meer gebonden zijn 1
),

Zeer onbeduidend zijn de beide volgende staten
,
Blitang en Se-

pouw of Sepahoe. De eerste ligt hoofdzakelijk aan den regter-, de

tweede aan den linker-oever der Kapoeas. De bevolking van Blitang

wordt geschat op 9950, die van Sepouw op slechts 1250 zielen;

onder de eerste zijn 200 Maleijers, onder de laatste 250 Maleijers

en 25 Chinezen. Al de overigen zijn Dajaks, doch onder deze

zijn in Blitang vele vrijen, die geene schatting aan den Vorst of

Pangeran betalen. De Sultan van Sekadouw maakt aanspraak op

de suprematie over Blitang, terwijl Sepouw onder den invloed van

Sintang staat. De Blitang-rivier is voor vrij groote praauwen bevaar-

baar en heeft zwart water; de hoofdnegerie, die slechts 15 huizen

en geene palissadering heeft, ligt, bij uitzondering, niet aan hare

monding, maar iets hoogcr op. Drie dagen roeijens vandaar liggen,

‘) Van Lijnden N. T., bl. 549, 550, 569, 572, 573, 583, 586, 626;
von Kessel, bl. 172, 177, Gronovius, bl. 349. De verschillende opgaven
aangaande de bevolking volgen hieronder.

Maleijers Chinezen Dajaks Totaal.

Tobias en Gronovius 2200 1788 10,390 14,378.

Hartmann en Francis 1200 660 10,390 12,250.

Von Kessel 4000 1500 7,500 13,000.

Van Lijnden 1600 400 13,000 15,000.

Melvill stelt de geheele bevolking op slechts 4760, op eene oppervlakte

van 55 vierk. mijlen.

I. 10
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aan een zijtak der rivier, de vroeger vermelde warme zwavelbronnen.

De hoofdnegerie van Sepouw ligt aan de uitwatering der rivier van

dien naam in de Kapoeas, en telde voor eenige jaren 17 huizen. Doch

sedert heeft de Pangeran, uit vrees voor die van Sekadouw, zijne

residentie verlaten, welke dien ten gevolge zeer is vervallen, en zich

een dag roeijens hooger aan de Sepouw-rivier versterkt. Beneden

de nieuwe vestiging, op eenigen afstand van den oever, ligt eene

bron van roodachtig water, uit hetwelk de Dajaks eene aanzienlijke

hoeveelheid, men zegt dagelijks vijf gantangs, zout koken, een

niet onbelangrijk geschenk der natuur in deze zoo ver van de zee-

kust verwijderde oorden *).

Wij zijn thans genaderd tot den belangrijksten en uitgestreksten

slaat aan de boven-Kapoeas , Sintang, die het stroomgebied van de

Katoengouw ten Noorden , en dat van de beneden-Melawi ten Zui-

den omvat. De bevolking wordt geschat op 4500 Maleijers, 15

Arabieren, 519 Chinezen en omstreeks 52,000 Dajaks, onder welke

laatsten ook die langs de Seberoeang-rivier zijn gerekend, welke, of-

schoon door het landschap Silat van Sintang gescheiden ,
toch aan

de vorsten van laatstgemeld rijk onderworpen zijn. De geheele

bevolking zou dus 56,854 zielen bedragen 2
). De negerie Sintang

is gebouwd aan de zamenvloeijing der Melawi en Kapoeas, zij bevat

140 huizen en is op soortgelijke wijze als Sangouw versterkt, ter-

wijl ook hier vele kooplieden op lantings (vlotten) in de rivier hunne

o Van Lijnden en Grolt N. T., bl. 549, 551, 558, 569, 572, 573,

583, 626, 634 ,
von Kessel, bl. 175, 177, Gronovius

,
bl. 350. De op-

gave der bevolking in den tekst is van van Lijnden
,

die zelf het opgege-

ven aantal van Dajaks in Blitang overdreven acht. De bevolking van deze

twee kleine staten w’ordt door Tobias, Gronovius, Hartmann en Francis

niet afzonderlijk opgegeven
,
maar naar het schijnt onder Sintang gerekend.

Von Kessel (bl. 204) rekent voor Blitang 100 Maleiscke en 2000 Dajak-

sche huisgezinnen, te zamen ongeveer 10,500 zielen; naar het schijnt is

Sepouw daaronder berekend. Melvill stelt Sepahoe op 20,6 vierk. mijlen

met 4083 inwoners
,
Blitang op 25 vierk. mijlen en 2600 inwoners.

®) Ik geef hier wederom een overzigt der verschillende andere opga-

ven; die in den tekst is van den heer van Lijnden.

Maleijers Chinezen Dajaks Totaal.

Tobias en Gronovius 14,500 900 29,940 45,340.

Hartmann en Francis 14,500 336 30,186 45,022.

Von Kessel 7,500 200,400 207,900.

Onder de Dajaks zijn bij von Kessel 82,250 vrije begrepen ;
doch ook

als wij deze aftrekken blijft zijne opgave in het oog loopend hoog. Melvill

van Carnbee schat de geheele bevolking op 48,356 zielen en den omvang

op 182,5 vierk. mijlen.
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woningen hebben. Dc Vorst van Sintang voert den titel van Pa-

ngeran Dcpali ,
doch laat het beleid der zaken schier geheel aan den

Pangeran Ratoe over. De Vorsten hebben wel een paleis of kota

in de hoofdplaats , maar houden gewoonlijk hun verblijf te Nanga

Kajan aan de Melawi -rivier. Sintang is als handelsplaats niet on-

belangrijk, en zou wegens den natuurlijken rijkdom der omliggende

landstreken van veel gewigt kunnen worden, zoo het niet onder het

ellendigst regeringsstelsel gebukt ging, en zijne hulpmiddelen door

talrijker handen en met meer beleid werden ontwikkeld. De groote,

bevaarbare rivieren van dezen omtrek zijn niet slechts belangrijk

voor den handel als \^egen van transport, maar verschaffen ook,

door den overvloed van visch dien zij bevatten , der bevolking een

middel van bestaan, dat bij grooteren overvloed van zout meerder

winst zou kunnen opleveren. Uit de diepe spleten van den berg

Klam halen de Dajaks zwarte vogelnestjes , die zij voor geringen

prijs aan den Pangeran Ratoe van Sintang afstaan. De was, die

hier bij honderden pikols wordt ingezameld, vormt een zeer belang-

rijk handelsartikel, en het land levert schoone rijst, waarvan het

bij gunstig gewas de binnenlanden geheel kan voorzien. De rotan

is zeer overvloedig, en de beste soort, de rotan segah, die zeer dun

is en bijna als touw kan gebogen worden, groeit vooral aan de boor-

den van de Melawi 1
). Goud van de beste hoedanigheid wordt op

verschillende plaatsen gegraven; de Blimbing, een zijtak der Melawi,

bevat ijzererts; de Katoengouw-rivierlevert slijpsteenen, die van Pinoe

zeilsteen, en te Menjoerei even boven Sintang zijn pottebakkers

,

die kookpotten (kipsouw) en eene soort van komforen (tjengkrang)

uit de daar voorhandene zeer goede kleiaarde vervaardigen 2
).

De Melawi, reeds meermalen als de voornaamste zijtak der Ka-

poeas door mij vermeld, heeft haren oorsprong aan de grenzen

der Zuid-ooster-afdeeling, niet ver van den oorsprong der zuid-

waarts afvloeijende wateren van de Kajahan of groote Dajak-rivier.

Eerst als een onbevaarbare bergstroom , doch allengs minder on-

stuimig en dieper wordend, doorloopt de Melawi een grooten afstand

in de rigting van het Noord-oosten naar het Zuid-vvesten , tot dat

*) De rotan segah moet niet verward worden met de rotan segah ajer,

die bijna in het water groeit en zeer broos is. Zie Groll aanteek. op van
Lijnden N. T.

,
bl. 526.

2

) Yan Lijnden N.T., bl. 526, 556, 557, 558, 569, 570, 573, 575,
583, 618, 620, 626, Gronovius, bl. 350, 353.

10*
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zij zich omstreeks de grenzen van het eigenlijk gebied van Sintang

met de Pinoc of Pinoli vereenigt 1
). De boven-Melawi neemt een groot

aantal kleinere stroomen in zich op, wier hoorden, even als hare ei-

gene, door een aantal Dajaksche stammen bewoond worden, die onder

hunne bijzondere hoofden staan en geene belastingen aan Sinlang

opbrengen, maar niettemin, daar de hoofden van dat rijk de rivier

gemakkelijk kunnen sluiten, voor hunnen handel geheel van Sin-

tang afhankelijk zijn. Zij worden op een aantal van omstreeks

12,400 zielen geschat 2
). Onder hunne vorstjes zijn er vooral

drie, welke door invloed en grooten aanhang hoven de overige

uitsteken. Een dezer hoofden heeft zijn % zetel in de kampong

Taman en is genoodzaakt de vriendschap met Sintang te onder-

houden
; doch de beide andere, die aan de rivieren Lakawé en

Ambaloh hun verblijf houden , zijn zoo vijandig jegens Sintang ge-

zind , dat geen koopman van daar zich in hun gebied durft wa-

gen, terwijl zij niet zelden de Maleische kampongs, langs de Melawi

gelegen, overvallen en plunderen 3
).

De Pinoe
, de voornaamste zijtak der Melawi, ontspringt om-

streeks den berg Pembaringan-Badak op de uiterste zuidelijke grens

van het Kapoeas-gehied , tusschen Matan en Kota-waringin. Het land

langs zijne boorden wordt, even als de rivier zelve, op onze kaarten

Pinoe of Pinoli genoemd, en ook in dit gebied hebben de Dajaks, die

er op omstreeks 10,000 gerekend worden 4
), hunne eigene, onafhan-

kelijke hoofden, welke tot Sintang in soortgelijke betrekking staan

als die van de boven-Melawi 5
). In vroeger tijd moeten de Dajaks

dezer streken aan Kota-waringin cijnsbaar geweest zijn; ten minste

vindt men in de oudere geschiedenis van Borneo als zoodanig een

staat Lewei vermeld, langs de Pinoe en Melawi gelegen, en welks

naam met dien van laatstgemelde rivier, zoo wij dien van de prefix

» me” ontdoen, zeker eene meer dan toevallige overeenkomst heeft.

Omstreeks het begin dezer eeuw hebben echter de bevolkingen dezer

‘) Van Lijnden N. T.
,

bl. 351.
2
) Melvill’s statistieke kaart. Von Ivessel, bl. 180, rekent de gezamen-

lijke Dajaks der boven- en beneden-Melawi op niet minder dan 28,850

huisgezinnen, waarvan 13,350 aan Sintang cijnsbaar, en 15,500 vrij zijn.

Deze cijfers schijnen mij zeer overdreven.
3
) Von Kessel, bl. 178, 180, 181.

&

) Melvill’s statistieke kaart. Den omvaDg van bet gebied stelt bij op

90,6 vierk. mijlen.
B

) Ilartmann HS. III, bl. 10.



streken opgehouden, de goedkeuring van het hof van Kota-waringin

op de keuze hunner hoofden te vragen, en daarmede alle afhanke-

lijkheid afgeschud 1
). De boorden der Pinoe zijn bij uitnemend-

heid vruchtbaar en leveren een overvloed van rijst, die naar Sintang

wordt afgevoerd. De rivier wordt daarom , ofschoon zij door hare

vele droogten en riams moeijelijk bevaarbaar is, veel door de koop-

lieden van Sintang bezocht 2
).

De Melawi, die reeds vóór hare vereeniging met de Pinoe een

aanmerkelijke breedte heeft, wordt na deze vermeerdering der door

haar afgevoerde water-massa voor bandongs bevaarbaar. Zij neemt

op dit punt eene noord-westelijke rigting aan en vervolgt haren

loop onder vele kronkelingen, terwijl zij, nevens andere kleinere

takken, aan den regter-oever nog een anderen aanzienlijken, zelfs

voor bandongs bevaarbaren stroom , de Batang-Kajan , in zich op-

neemt. Aan het vereenigingspunt ligt de kampong Nanga Kajan en

eenige honderden passen beneden dat oord wordt de vaart op de Melawi

eenigzins belemmerd door eene bank van groote steenen (batoe lin-

tang), die dwars in de rivier liggen en bij hoog water onzigtbaar zijn.

Voor het overige zijn droogten en riams in deze rivier zeldzaam,

en zeker wordt geen andere tak der Kapoeas drukker bevaren 3
).

Aan hare oevers liggen onderscheidene Maleische kampongs, die ech-

ter meestendeels enkel als handels-établissementen te beschouwen

zijn, in welke de koojunan zich slechts ophoudt tot hij vermeent

rijk genoeg te zijn, om te Sintang op zijn gemak te kunnen leven.

Zulke handels-établissementen vindt men zelfs tot onder de vrije

Dajaks aan de Pinoe en boven-Melawi, en zelfs hebben de Bejadjoes

uit het rijk van Banjer-massin zulk eene vestiging aan den mond
van de Lakawé 4

).

De Katoengouw vereenigt zich met de Kapoeas omtrent \\ dag

roeijens hooger dan de Melawi. Ook deze is een aanzienlijke stroom,

die op de grenzen van Broenei
,
niet ver van de bronnen der noord-

waarts slroomende Sadong- en Batang-Loepar rivieren ontspringt. De

Katoengouw heeft veel minder verval dan de Sekajam , is breeder,

dieper en zonder droogten , en kan in den regentijd tot 8 of 9

dagen van de monding met vrij groote praauwen bevaren worden.

‘) Halewijn B., bl. 190, 191, Tobias TV., bl. 10.

*) Van Lijnden N. T.
,

bl. 551.
3
) Van Lijnden N. T.

,
bl. 551.

4

) Von Kessel
,

bl. 180.



Dij hoogen waterstand treedt zij buiten hare oevers, die dan alleen

door liet hoog geboomte aan den kant kenbaar zijn. Hare wateren*

hebben eene zwartachtige kleur. Aan dezen stroom en zijne tal-

rijke zijtakken wonen een aanzienlijk getal Dajaks, die als apanage

aan de Pangerans Koening en Anom van Sintang toekomen
; in bet

gansclie gebied vindt men geene andere Maleijers
, dan de hand-

langers van de Pangerans voor liet invorderen der opbrengsten ,

die aan de uitwatering der voornaamste takken bunnen zetel heb-

ben. Als handelseommunicatie is deze stroom , in weerwil van de

pogingen der genoemde Pangerans, tot dusverre van zeer weinig

gewigt !).

De boven Sintang aan de Kapoeas gelegen staatjes zijn van uiterst

gering belang. Silat , aan den linkeroever der rivier, beeft eene

bevolking van 9470 zielen , waaronder 500 Maleijers en 70 Chi-

nezen. De overigen zijn Dajaks, doch een groot deel hunner is vrij

en betaalt geene schatting aan den vorst, die den titel voert van

Pangeran Anom. De Silat-ri vier is voor vrij groote sampans be-

vaarbaar; aan bare uitwatering ligt de hoofdnegerie met een dertig-

tal buizen. Voor eenige jaren was Silat zeer berucht wegens zijnen

slavenhandel
, waarvan wij de bijzonderheden elders zullen leeren

kennen. Het is het laatste rijk aan de Kapoeas waar Chinezen tot

liet graven van goud zijn gevestigd; liooger op wordt dit metaal

slechts nog hier en daar door Maleijers en Dajaks, maar in geringe

hoeveelheid ingezameld 2
).

Aan denzelfden oever als Silat ligt de negerie Soeheid of Saweit

aan de uitwatering van een onbeduidend riviertje van denzelfden

naam. Zij bestaat uit slechts 12 buizen en aan den Vorst, die

den titel voert van Pangeran Soema di Laga, gehoorzamen slechts

een ISOtal Maleijers , terwijl de hem onderworpen Dajaks omstreeks

650 zullen bedragen. Tegenover Soeheid ontvangt de Kapoeas de

wateren van de Tawang-rivier , waardoor zij gemeenschap beeft

met de Danau Seriang. Op dit meir en het land langs de Tawang

maakt de Vorst van Soeheid aanspraak; doch de Dajaks in dit ge-

‘) Van Lijnden N. T.
,

bl. 549, von Kessel, bl. 175, 176.
2
) Van Lijnden N. T. bl. 552, 557, 570, 573, 583, 614, 615, 626 ,

627, Gronovius
,

bl. 354, von Kessel, bl. 181, 182. De laatste stelt de

bevolking veel kooger dan de opgave in den tekst t. w. op 1300 Maleische,

700 cynsbare Dajakscke en 1800 vrije Dajaksche huisgezinnen, te zamen om-

streeks 19,000 zielen. Melvill rekent slechts 4487 zielen op 20 vierk. mijlen,

Francis, bl. 5, 3027 zielen, als 2690 Dajaks, 250 Maleijers en 87 Chinezen.
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bied zijn deels vrij , terwijl een ander deel de suprematie van

Sintang, Silat of Salimbouw erkent 1
).

Even als Soeheid op de Danau Seriang, zoo maakt het nu vol-

gende Salimbouw aanspraak op de Danau Loewar 2
). Men moet

bier echter niet veel aan hechten
;
want zoo het reeds moeijelijk is

bij de grootere staten, lager aan de rivier, eenige grenzen te bepa-

len, hier wordt dit geheel onmogelijk. Niet zelden noemen ver-

schillende vorsten zich eigenaars van ééne en dezelfde streek

,

de een dewijl er hem toebehoorende Dajaks gewoond hebben, de

ander omdat er nu aan hem cijnsbare Dajaks gevestigd zijn ,
of

dat bij zich sterk genoeg waant om zich de aan anderen schat-

pligtige toe te eigenen. Daarbij komt dan nog , dat te midden van

het gebied der Maleische vorsten onafhankelijke Dajaks wonen, die

echter soms het regt om zich daar te vestigen met zekere opbreng-

sten moeten koopen. Zoo wonen de anders vrije Dajaks Kan touw,

die hunnen naam van de rivier Kan touw op de grenzen van het

distrikt Banting ontleenen, op een aantal van omstreeks 2600 ge-

schat, in het gebied van Salimbouw, werwaarts zij omstreeks 1840

verhuisd zijn, tegen betaling van 15 gantangs rijst per huisgezin

’s jaars. De vrije Dajak Kajan, die, ten getale van omstreeks 525,

voor eenige jaren te Oelah Lampong beneden Soeheid woonden,

zijn thans tot zes dagen boven Boenoet verhuisd, zoo men zegt,

omdat hunne rijstvelden waren uitgeput 3
).

Maar hoe het nu met de grenzen van Soeheid en Salimbouw

moge gesteld zijn, zooveel is zeker, dat een groot deel der Malei-

sche bevolking van deze staten, maar ook van Piassa, Djongkong

en omstreken, zich in den oost-moeson naar de meiren begeeft , en

terwijl zij grootendeels droog staan, uit de overgebleven kommen en

plassen schier zonder eenige moeite eene verbazende menigte visch

schept. Deze heeft echter, bij gebrek aan zout, om ze voor den

uitvoer in te leggen, weinig waarde; ook is het daarbij schier alleen

‘) Van Lij dden N. T. bl. 549, 552, 570, 573, 583, 62G. Yon
Kessel, bl. 182, stelt de bevolking op 100 Maleische en 500 Dajaksche

huisgezinnen, te zamen 3000 zielen; doch volgens hem zijn do Dajaks al-

len vrij. Melvill stelt den omvang des rijks op 12,5 vierk. mijl. en de

bevolking op 2100 zielen.
2

) Yan Lijnden N. T.
,

bl. 570.
3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 571, 583, Groll aant. op van Lijnden N.

T.
,

bl. 570, von Kessel, bl. 183. De laatste schat de Dajak Kantouw
op 100 ti 500 huisgezinnen. %
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om de kuit van de biawan te doen, die gerookt wordt en een be-

langrijk handels-artikel vormt. Somtijds is de vangst zoo voordee-

lig, dat een groot deel der visch weder weggeworpen en alleen de

kuit bewaard wordt 1
).

De bevolking van Salinibouw wordt gesteld op 600 Maleijers en

1300 Daj aks. De hoofdnegerie, die een vijftigtal huizen telt, ligt op

den linker-oever der Kapocas bij den mond van de Troes, eene soort

van natuurlijk kanaal tussclien dezen stroom en de Embouw- of Mouw-
rivier, die ook zelve bij Djongkong in de Kapoeas valt. De eigen-

lijke Salimbouw-rivier, die hare uitwatering beneden de negerie beeft,

is volstrekt onbeduidend. De Vorst voert den titel van Pangeran 2
).

Tiassa, eene Maleische negerie, met een tiental huizen en om-

streeks 180 inwoners, staat onder een eigen hoofd met den titel

van Kiai. Deze Vorst heeft voor liet overige geen eigenlijk gebied;

de bevolking legt hare tijdelijke ladangs, nu benoorden, dan be-

zuiden de Kapoeas, soms op vrij grooten afstand van de hoofdplaats

aan , overal waar zij wil en geen ander haar is voorgekomen. Het-

zelfde geldt van Djongkong, eene Maleische negerie met 11 huizen,

100 inwoners en een vorstje onder den titel van Raden. Aan de

rivier de Embouw of Mouw, die zich hier met de Kapoeas veree-

nigt, wonen vrije Dajaks, op een aantal van 975 geschat, die ech-

ter, daar zij voor eenige jaren den Islam hebben aangenomen

,

thans tot de Maleijers kunnen gerekend worden 3
).

Het laatste Maleische staatje aan de Kapoeas is Boenoet , welks

gebied door de vrij aanzienlijke Boenoet-rivier wordt doorsneden.

‘) Van Lijnden N. T., bl. 618, Grolt aant., bl. 566.
2

) Van Lijnden en Groll N. T., bl. 552, 573, 583, 626, von Kessel,

bl. 182, 183. De laatste stelt de bevolking, de Dajak Kantouw daaron-

der gerekend, op 500 Maleische en 1500 Dajaksche huisgezinnen
, of onge-

veer 10,000 zielen. Francis, bl. 5, rekent 2000 Maleijers, 2500 Dajaks,

en 250 Chinezen, te zamen 4550. Melvill stelt Salimbouw op 61,9 vierk.

mijlen en 5650 inwoners. Hij rekent tot Salimbouw het gansche gebied

der Embouw-rivier
,
maar maakt daarentegen de Kapoeas tot zijne noorde-

lijke grens. Gronovius, bl. 354, spreekt Ambouw uit in plaats van Em-
bouw

;
men merke op dat Ambouw of Embouw en Mouw tot elkander in

dezelfde verhouding staan als de namen Ambalok en Malo
,

die wij iets

lager zullen aantreffen.
3

) Van Lijnden N. T., bl. 552 , 570, 571 , 573, 583, 584, 626,
von Kessel, bl. 183, 184. Hij stelt de bevolking van Piassa op 50 Ma-
leische huisgezinnen

,
terwijl hij voor Djongkong 890 Maleische (de tot den

Islam overgegane Dajaks daaronder gerekend) en 400 vrije Dajaksche huis-

gezinnen opgeeft. Melvill rekent voor Piassa en Djongkong te zamen 4090
pielen.
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De hoofdnegerie, Nanga Boenoet genaamd, ligt eenige honderd pas-

sen beneden de uitwatering der rivier in de Kapoeas
, en telt een

20tal huizen. De Vorst voert den titel van Panembahan
;

de be-

volking van het gansche gebied wordt op 500 Maleijers
, 12 Chi-

nezen en 1170 Dajaks, te zamen 1682 zielen geschat; de Dajaks

zijn echter grootendeels vrij. De rotan van Boenoet vormt een

belangrijk handelsartikel en wordt in aanzienlijke hoeveelheden af-

gevoerd. YVelligt zullen de steenkolen , aan de zijtakken der Boe-

noet-rivier ontdekt , het thans nog zeer gering belang van dezen

staat eenmaal aanmerkelijk doen rijzen 1
).

Anderhalven dag roeijens boven Nanga Boenoet ontvangt de

Kapoeas op haren regter-oever de wateren van de rivier Malo of

Ambaloh , die aan de grenzen van Broenei ontspringt. Zij is een

breede ,
vrij diepe stroom , met weinig verval en vele kronkelin-

gen ,
zonder belangrijke hinderpalen voor de vaart, en die bij

hoogen waterstand op vele plaatsen buiten hare oevers treedt. Aan

dezen stroom en de naburige rivier Labojan , die zich in de Danau

Loewar ontlast, is een Dajaksche stam gevestigd, die in uiterlijk

voorkomen en zeden vrij aanmerkelijk van de lager wonende Dajaks

verschilt, en op een aantal van 2925 zielen, in negen kampongs

verdeeld
,

gesteld wordt 2
). Onderscheiden van deze Dajak Malo

zijn de Dajak Batang-Loepar
, ten getale van omstreeks 4000 huis-

gezinnen tusschen het Batang-Loepar gebergte en de Danau-Loewar

en aan de bronnen van de Malo en de Labojan gevestigd. Zij ont-

leenen hunnen naam aan de rivier Batang-Loepar op de Noordkust

en hebben zich eerst sedert 15 a 20 jaar in het gebied der Wes-

ter-afdeeling van Nederlandsch Borneo neergezet. In den eersten

tijd plagten zij door hunne [strooptogten en rooverijen de landen

van Socheid en Salimbouw te verontrusten
;

thans echter leven zij

met deze in vrede en verschaffen zich van daar hunne behoeften

,

sedert de maatregelen van den heer Brooke tegen de Dajaksche

roofstammen, waartoe zij belmoren , hnn het verkeer met de Noord-

kust hebben afgesneden 3
).

*) Van Lijnden N. T., bl. 552, 562, 571, 573, 583, 626, von Kes-
sel

,
bl. 185. De laatste stelt de bevolking veel hooger, t. w. 1200 Ma-

leische en 2900 vrije Dajaksche huisgezinnen, te zamen 20,500 zielen. Deze
opgave is toch wel stellig veel te hoog.

2
) Van Lijnden N. T.

,
bl. 571 , 583 ,

Gronovius
,

bl. 354. Von Kes-
sel stelt, bl. 185, het aantal dezer Dajaks op 1000 huisgezinnen.

3

) Von Kessel, bl. 198, van Lijnden N. T.
,

bl. 575 ,
587.
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Van hier af verlaten ons alle meer naauwkeurige berigten. Dc

lieer van Lijnden , aan wien wij de beste beschrijving der landen

van de hoven-Kapoeas verschuldigd zijn
, voer niet hooger op dan tot

de Malo. De rivier Madei of Mandei , die anderhalven dag roeijens

hoven den mond der Malo aan den linker-oever in de Kapoeas valt,

kende hij slechts door de berigten der inlanders. Het moet eene

aanzienlijke rivier zijn, die ver oostwaarts in het Madei-gebergte ont-

springt en bijna parallel loopt met de Kapoeas. Von Kessel plaatst

aan hare oevers de Dajak Kalis, uit 60 huisgezinnen bestaande, en

leert ons dat voor weinige jaren een honderdtal andere familiën

van hier naar de Melawi verhuisd zijn 1
).

Op de Madei volgt de Paling met 100 Dajaksche huisgezinnen 2
)

,

en vervolgens op den regter-oever de rivier Sibouw 3
), tot welker

mond George Muller bij zijne eerste opvaart der Kapoeas door-

drong 4
). De Dajak Sibouw, aan deze rivier wonende, worden door

von Kessel op 150 huisgezinnen geschat en onderscheiden van de

Kajan Sibouw, die hooger op aan denzelfden stroom gezeten zijn

en op 200 huisgezinnen gesteld worden

5

). Op de Sibouw volgt

de Mandallem met 200 Dajaksche gezinnen langs hare oevers. Nog

wat hooger vindt men aan de Kapoeas zelve de Dajaks van Taman

of Mantoewari, ten getale van 500 huisgezinnen, en daarop die van

Loenja, 60 huisgezinnen sterk. Hier houden de kampongs der

gezeten Dajaks geheel op; alleen vindt men, op een afstand van 6

dagen roeijens, nogmaals eene door 40 Dajaksche gezinnen bewoonde

kampong, Lagat geheeten, aan den mond eener kleine rivier, die

den naam van Silat draagt. Al de hier opgenoemde Dajaks van de

Madei af worden door den heer von Kessel tot hetzelfde ras met die

‘) Van Lijnden N. T., bl. 543, 552, von Kessel, bl. 178, 185. „Mon-
nai” bij Blume, bl. 160, is welligt dezelfde rivier als de Mandei.

2
) Von Kessel, bl. 185; vgl. ook Blume, bl. 159.

s
) Ik ben hier uitgegaan van de onderstelling, dat Soengei Sidouw op

de kaart van van Lijnden en Groll eene verschrijving is voor Soengei Si-

bouw. Eene rivier van den naam Sidouw vind ik althans nergen vermeld.

Op de kaart van den heer Melvill ligt eene kampong Sibouw op den lin-

ker-oever aan den mond eener rivier, die juist terzelfder plaatse in de Ka-
poeas valt

,
waar de kaart van van Lijnden den mond der Mandei aanwijst.

Dit zou doen vermoeden dat de Mandei en Sibouw dezelfde waren , zoo

niet von Kessel, bl. 185, duidelijk tusschen de Mandée (zoo schrijft hij)

en de hooger gelegen Sibouw onderscheidde.

*) Blume, bl. 160.
8
) Von Kessel, bl. 185. De Dajak Sibouw worden ook vermeld door

van Lijnden N. T.
,

bl. 571, 583, en de Kajan Sibouw door Blume, bl. 160.
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van de Malo-rivier gerekend en door den bijzonderen naam van het

Parisclie ras onderscheiden. Hun gezamenlijk aantal zal volgens

hem 2160 huisgezinnen bedragen 1
).

Doch de gezeten Dajaks van het Parische ras zijn niet de eenige

die deze streken bewonen ;
men vindt er ook de zwervende stam-

men der Beketans of Manketans en der Poenans, die slechts daar-

door van elkander verschillen, dat de eersten zich tatoeëren en de

laatsten niet. Ofschoon zij geene vaste woonplaatsen hebben, blij-

ven zij toch doorgaans in de nabijheid derzelfde rivieren. De

Manketans bewonen den regter-oever der Kapoeas van haren oor-

sprong tot aan de Malo-rivier, de Poenans zwerven op den linker-

oever tot aan de uitwatering der rivier van Boenoet en langs de

boventakken van de Melawi. Deze wilde stammen leven met het

Parische ras in vrede, maar de andere Dajaksche stammen hebben

veel van hen te lijden, vooral doordien zij van het belagen en

wegrooven hunner zonen en dochteren, om die vervolgens aan de

Pari te verkoopen, eene hunner voornaamste bezigheden maken.

Deze stammen worden, zeker op zeer losse gronden, op ongeveer

10,000 huisgezinnen geschat, van welke in de laatste jaren eenige

weinige, op het voorbeeld hunner naburen , tot het bouwen van

huizen en aanleggen van ladangs zijn overgegaan 2
). Van de bron-

armen der Kapoeas, die in bet gebied dezer wilde stammen gelegen

zijn, kennen wij bij name alleen de Boenga of Boliang, die als bet

tooneel van den aan George Muller gepleegden moord eene treurige

vermaardheid heeft erlangd 3
).

Wij hebben ons thans, voor zoo verre de ten deele zeer schaar*

sclie berigten gedoogden, een voor het tegenwoordige toereikend beeld

van de Rapoeas-landen ontworpen. Nog slechts één trek ontbreekt

daaraan. Wij moeten namelijk nog een oogenblik onze aandacht

wijden aan de communicatiën der verschillende genoemde staatjes

onderling en met de gewesten buiten het gebied van de Kapoeas

gelegen. Door de ontelbare groote en kleine rivieren heeft de na-

tuur de onderlinge gemeenschap op uitnemende wijze bevorderd.

1

) Von Kessel, bl. 185. De Dajaks van Taman of Mantoewari vermeldt

ook van Lijnden N. T, bl. 571 en 583.
2

) Yon Kessel, bl. 187, 189. Ygl. van Lijnden N. T., bl. 571, 583, 587,

en Blume, bl. 160. Bij den laatste zijn Kettan en Bokottan klaarblijkelijk

namen voor -hetzelfde volk der Manketans, gelijk bl. 171 Paenan voor Poe-
nan is geschreven. Ook van Lijnden schrijft, bl. 587, Ketan, elders Beketan,

3

) Von Kessel, bl. 201, Schwaner T. N. L, bl. 145, 146.
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Slechts gedurende een deel van den oost-moeson
,

gewoonlijk van

Mei tot Julij, is de gemeenschap te water, door het opdroogen

van al de kleinere rivieren
,

grootendeels afgebroken. Behalve de

natuur heeft zich niemand aan de middelen van communicatie en

transport veel laten gelegen zijn. Alleen in de nabijheid der goud-

wasscherijen (parit) en Chinesche woningen worden goede wegen

van \\ vadem breedte aangetroflfen
, doch deze zijn slechts van

plaatselijk nut. Hetzelfde geldt van de paden , die door de Malei-

sche kampongs loopen
, en die bovendien zeer smal , ongelijk , vol

gaten en modderig zijn. De groote communicatiën hebben, behalve

langs den waterweg, alleen plaats langs voetpaden , die voor last-

dieren en voertuigen geheel ongeschikt zijn, gelijk die ook nergens

in deze streken worden aangetroffen. Men vervoert de goederen

over land in op den rug gedragen manden. De Dajaks dragen

weinig te gelijk en staan daarin, zoowel als in den tijd, dien zij

voor elk transport behoeven
, ver bij de koelies van Java achter.

Maar hunne wegen zijn dan ook van de allerellendigste soort. Nu
eens loopen zij door hosschen, waar men niet eens de moeite heeft

genomen om zelfs maar de lagere takken weg te houwen, zoodat de

wandelaar gedurig moet hukken
;
dan weder door moerassen , waarin

slechts op enkele, bijzonder diepe plaatsen boomstammen gelegd zijn,

om het inzinken in den modder te verhoeden; dan over verlaten la-

dangs, waar men door het hooge gras de omgehouwen boomstammen

niet bemerkt en ieder oogenblik struikelt; dan over heuvelruggen,

welker wanden soms loodregt afdalen, zonder dat men voor het op-

en afklimmen eenige hulp ontmoet, behalve een ingesneden boom-

stam. Voor den Europeaan zijn deze wegen uiterst vermoeijend;

maar de Dajaks leggen er met veel gemak groote dagreizen langs af.

Zoodanig zijn de wegen, die, hij afwisseling met de gemeenschap

te water, niet slechts verschillende punten der Kapoeas-landen met

elkander, maar ook Meliouw met Simpang, Sangouw met Serawak

en Sadong, Sekadouw met Matan, Soeheid of liever de meiren met

Broenei, Sintang met Sadong en Batang-Loepar en langs de Melawi en

Pinoe met Matan en Kota-ringin, de boven-Melawi met de Katingan,

een bovenlak der Mandawei, en alzoo met het district van dien

naam aan de Zuidkust, en de bovenlanden aan de Malo met die

aan de Batang-Loepar, Serihas en Kelaka verbinden 1
).

‘) Van Lijnden N. T.
,

bl. 579—581.



VIERDE HOOFDSTUK.

Ligging cn grenzen van Landak ,
Mandor en Mampawa. — De rivier van

Landak. — Poelo Anjoct. — De rivier van Mandor. — Kampongs der Chine-

zen. — Kopererts aan de Pcniti-rivier. — Aantal cn middelen van bestaan der

Chinezen van Mandor. — Grondgesteldheid ,
voortbrengselen en bevolking van

Landak. — De goudmijn van Belcntian. — De diamantmijnen. — Geschiede-

nis der diamantgraverij en van den diamanthandel. —- Het slijpen der diaman-

ten. — Kenteekenen der aanwezigheid van diamanten. — Het graven cn was-

schen van diamanten. — Beroemde diamanten. — Tooneelen langs de Landak-

rivier. — Sangkoe. — Ngabang. — Monggo. — Watervallen op de boventak-

ken der Landak-rivier. — De Bentjoekei. — De Djamboe. — Karangan. —
Saretok. — De rivier en het rijk van Mampawa.

Wij hebben thans de Delta van de Kapoeas leeren kennen , als-

mede de landen , die boven de Delta langs dezen stroom zijn ge-

legen. Er blijft ons echter nog één gedeelte van bet gebied der

Kapoeas ter beschouwing over, de landen namelijk, die zich ten

Noorden der Delta langs de rivier van Landak en langs de kust

tot aan liet voorgebergte Batoe-Belat uitstrekken. Langs de Landak-

rivier, die zich te Pontianak met de Kapoeas vereenigt , benevens

bare menigvuldige takken, ligt het nog geheel binnenlandsch rijk

van Landak
, ten Noorden en Noord-oosten door Sangouw

, ten

Oosten door Tajan en ten Zuiden door Pontianak begrensd. Het

gebied dezer rivier is van dat der Sekajam en rivier van Tajan ge-

scheiden door eenige niet aaneengeschakelde bergtoppen, beginnende

met den Bajang Mioct en eindigende met den Tiang Kandang , en

waartoe de Soenjang, Sibala, Siapa, Satap en Bentoeang belmoren 1
).

Ten Westen is Landak begrensd door Sambas , Mampawa en bet

tot Pontianak gerekende Chinesche mijn-district Mandor. De na-

') Van Lijnden N. T.
,

bl. 568. De Soenjang wordt daar niet met name
genoemd ; maar ik heb er dien bijgevoegd volgens zijne kaart en bl. 543

,

echter met eenige aarzeling, daar de ligging van den Soenjang op de kaart

van Melvill van Carnbée daar niet mede overeenstemt.
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luurlijke grens tusschen het gebied der rivier van Landak en dat

der rivier van Sambas, tevens de grens der beide rijken van die

namen, is bet gebergte dat in het geheel van deze zijde het stroom-

gebied der Kapoeas bepaalt, van den Bajang Mioet tot aan den

Pandan 1
). Eene heuvelenreeks, die zich van dezen laatsten zuid-

waarts lot aan den Boekit Batoe uitstrekt, en waartoe de Seboeroe,

Penjoeboengan
, Sapa en Ringo behooren 2

) , scheidt verder het ge-

bied der rivier van Landak van dat der rivier van Mampawa. Zuid-

waarts van den Boekit-Batoe vormt de rivier Sepata
, een tak der

Landak-rivier, de grens tusschen Landak en Mandor. De westelijke,

meer aanzienlijke arm van dien stroom
, de rivier van Mandor ge-

heeten , doorsnijdt het mijn-district van dien naarn , hetwelk dus

inderdaad tot het gebied der Landak-rivier behoort. De Mandor

neemt de Sepata op even boven hare uitwatering in de rivier van

Landak , die , naar eene daar gelegen kampong , den naam van

Koewala Terap draagt 3
). Westwaarts strekt zich het distrikt

Mandor uit tot aan zee, terwijl aan de kust de rivier van Pon-

tianak zijne zuidelijke, die van Pinjoe zijne noordelijke grens

vormt. Deze laatste, ook Baboe Besar geheeten 4
), vormt de grens-

scheiding tusschen Mandor en Mampawa 5
). Laatstgenoemd staatje

ligt langs de beide oevers der rivier van Mampawa , die met de

Kapoeas in geen verband staat , maar welker gebied van te weinig

gewigt is, om afzonderlijk en voor meer dan een aanhangsel van

het gebied der Kapoeas te worden gerekend. De grens van Mam-

pawa tegen Sambas wordt gevormd door de rivier Doeri 6
) , en de

‘) Zie boven, blz. 3.
2

) "Van Lijnden N. T.
,

bl. 568, aangevuld uit zijne kaart vergeleken met

die van Melvill.
3

)
Van Lijnden N. T.

,
bl. 547, 567 , 578, Tobias W. , bl. 10. De

Stuer3 HS., bl. 8: „De gewone en kortste weg naar Mandor is den reg-

terarm der rivier van Pontianak op te varen tot aan de Koewala Terap,

vanwaar men eene kleine rivier
,

die van Mandor genaamd
,

oproeit.”

Op de kaart van van Lijnden en die gevoegd bij Verwikk. heet de andere

tak boven de vereeniging Sepata, doch op de kaart van van der Graaff,

die aan laatstgemelde tot grondslag heeft verstrekt, door eene schrijffout,

Sepana. Thomson, p. 120, zegt: „Sapatah is at the mouth of the Mandor,

a considerable stream, which falls into the Landak.” Sepata schijnt hier dus

als naam eener kampong voor te komen
;
doch op eene figurative kaart van

een gedeelte van Borneo’s Westkust, opgemaakt door den generaal de Stuers,

vind ik aan de uitwatering der Mandor de kampong Terap aangewezen.
4

) Op de kaarten van Melvill van Carnbée en van der Graaff.
6

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 567.
6

) Tobias W., bl. 10.
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landen noordwaarts van die rivier langs de kust tot aan het voorge-

bergte Batoe Belat gelegen, worden reeds tot Sarabas gerekend, en zijn

even als die, welke zich van daar tot aan den mond der Sambas-ri-

vier langs de kust uitstrekken , door Chinesche mijnwerkers bewoond.

Na deze dorre, maar onvermijdelijke schets van bet grondgebied,

hetwelk wij in dit hoofdstuk zullen beschouwen, willen wij trach-

ten de Landak-rivier en hare voornaamste takken wat nader te

leeren kennen , om daarna ook op het land langs de rivier van

Mampawa een vlugtigen blik te werpen.

De rivier van Landak wordt gevormd door de vereeniging van

twee andere stroomen, aan wier zamenvloeijing de kampong Moenggo

of Monggo, de voormalige hoofdplaats van het Landaksche rijk, is

gelegen. Van deze beide bovenarmen draagt de westelijke den naain

van Bentjoekei en ontspringt uit den berg Toengal op de grenzen

van Sambas ;
de andere, die den naam van Batang-oeloe of rivier

van Djamboe draagt *), ontspringt bij Soengkoeng in het gebied van

Sangouw, en neemt aan haren regteroever de Padeh, Beheh en eenige

kleinere spruiten op. Eerst eene halve dagreize beneden Monggo, ter

plaatse waar de tegenwoordige hoofdplaats van Landak, meestal met

denzelfden naam als het rijk genoemd, doch bij de inboorlingen

dien van Ngabang dragende, gelegen is, wordt de rivier van Landak

voor bandongs bevaarbaar, waarom men zou kunnen gissen, dat

de verplaatsing van den rijkszetel in liet belang van den handel

heeft plaats gehad. Hooger kan men de rivier en hare bovenarmen

slechts met sampans bevaren. Beneden Ngabang neemt de rivier

van Landak nog de Senga en de Sampas op, en veel lager, slechts

een dag roeijens tegen stroom op boven hare vereeniging met de

Kapoeas, ontvangt zij door middel van den Koewala Terap de wate-

ren der rivieren van Mandor en Sepata 2
).

De afstand van Pontianak naar Ngabang kan, tegen stroom op,

zelfs met een snelroeijend vaartuig, in niet minder dan vijf of zes

dagen afgelegd worden 3
). De eerste merkwaardigheid, die deze vaart

*) Sommigen onderscheiden tusschen de Batang-oeloe en Djamboe
,
zeg-

gende dat de eerste door de vereeniging der laatste met de Padeh ontstaat

(Ritter, bl. 159). Het verschil is onbeduidend.
s

) Van Lijnden N. T., bl. 546, 547, Ritter, bl. 155, 156.
3

) Ritter, bl. 155. Daarentegen spreekt van Lijnden, bl. 573, slechts

van drie dagen. Thomson, p. 121: „though three days already upon our
way, we have not yet made half the distance to Landak, all of wbich we
expected to make in four.”
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aanbiedt, is een klein eiland midden in de rivier, Poelo Anjoct of

«drijvend eiland” geheeten, drie of vier palen boven Pontianak.

Volgens de overlevering zou bet, eeuwen geleden, zich van het

terrein omstreeks de hoofdplaats hebben losgemaakt en herwaarts

zijn afgedreven. Hoe zonderling dit verhaal ook schijnen moge,

heeft het echter voor hem, die het land kent, weinig bevreemdends.

Wij zagen boven , hoe de snelle stroom der Sekajam dikwijls

hamboe-stoelen met zich voert , die zich lager weder vast zetten.

Ook op de rivier van Landak, die niet minder verval heeft, kan

men vaak dit verschijnsel waarnemen , en wij hebben slechts te

onderstellen
, dat zich ter plaatse van Poelo Anjoet eene rots in de

rivier verheft, die de kern vormt, om welke zich de afdrijvende

planten en aarddeelen allengs hebben verzameld , om de wijze van

ontstaan door de overlevering aan het eiland toegekend ,
zeer na-

tuurlijk te vinden 2
). Het land langs de oevers is op deze hoogte

geheel en al vlak en van heuvel of berg is niet het minste spoor

te vinden. De grond is moerassig en vertoont, even als omstreeks

Pontianak, niets dan wildernissen van de weligste groeikracht 3
).

De wateren van de Mandor-rivier storten zich bij de kampong

Terap met groote snelheid in die van Landak , en de vaart op

dien stroom wordt bovendien door zijne vele kronkelingen en de

hoornen en struiken, waarmede hij hooger op bewassen is, zoowel

als door de moerassigheid der oevers zeer bemoeijelijkt. In weer-

wil dezer bezwaren vormt deze rivier het gewone middel van ge-

meenschap tusschen Pontianak en Mandor, het reeds meermalen

gemelde hoofd-établissement der Chinezen in deze gewesten. Deze

plaats ligt omstreeks 10 uren oostwaarts van de kust en is na-

genoeg even ver van de rivier van Mampawa als van die van

Pontianak verwijderd 4
). Het terrein krijgt van hier af noord-

waarts een geheel ander aanzien , de grond is meestal hoog en

heuvelachtig en voor allerlei cultures geschikt 5
). Van Mandor

loopt een weg over de Chinesche kampongs Naala en Montcdong,

de laatste aan den linkeroever der rivier van Mampawa gelegen ,

naar Montrado , het hoofd-établissement der Chinezen van Sambas.

*) BI. 44.
2
) Thomson, p. 120, Radermacker, bl. 120.

3
) Thomson, p. 120.

4

) De Stuers IIS.
,

bl. 8, 18, Tobias W., bl. 10, 17.
B

) Hartmann IIS. I, bl. 12.
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Dit pad gaat nu over bergen , dan door moerassige dalen , waarin

schoone sawalis zijn aangelegd, door welke met planken en omver-

gekapte, zoo goed mogelijk aaneen geschikte boomstammen een weg

is gebaand x
). Zuidwaarts van Mandor liggen aan de rivier de mijn-

werken van Kopian 2
).

De overige meest vermeldenswaardige Chinesche kampongs in

het gebied van Mandor zijn Peniti
, Poeron besar, Poeron ketjil,

Sallion en Pinjoe, die allen nabij de kust zijn gelegen. De vier

eerstgemelde liggen aan kleine rivieren van denzelfden naarn
;

de

aanzienlijkste, Panoraman, op een half uur afstands van zee, waar-

van zij door moeras en boseb gescheiden is, terwijl zich achter

de kampong eenige , betrekkelijk vrij aanzienlijke hoogten verhef-

fen , die aan de eentoonigheid van het gezigt op de lage stranden

eenige afwisseling geven. Poeron besar en Poeron ketjil zijn

verbonden door een vrij goed pad , hetwelk door schoone sa-

wahvelden loopt. Sallion en Pinjoe zijn beide aanzienlijke kam-

pongs, waarvan de eerste, omtrent een uur landwaarts in, op

den regter-oever der rivier van Pinjoe is gelegen , en dus tot

Mampawa zou moeten gerekend worden , indien de grensbepalin-

gen tusschen de verschillende staten iets meer waren dan eene

poging, om haar niet afgebakend gebied in groote trekken te om-

schrijven. Sallion ligt iets dieper landwaarts nabij den linker-oever

der Pinjoe-rivier. Beide deze kampongs zijn door schoone rijst-

velden omgeven, die door eene moerassige strook bosch van onge-

veer een kwartier breedte van het strand zijn gescheiden 3
).

Bij de Peniti-rivier moet ik iets langer stilstaan; zij is in Julij

1851 door den kapitein der genie van Deventer onderzocht, naar

aanleiding der ontdekking van koper-erts in den heuvel Tampi,

nabij bare oevers gelegen. Het is zonderling, dat de aanwezigheid

van dit erts het eerst door tusschenkomst van Radja Brooke van

Serawak en van den Gouverneur van Singapoera ter kennissc van

het Nederlandsch Gouvernement schijnt gebragt te zijn. Men beeft

opgegeven, dat het ontdekt was door een Engelsch natuurkundige,

die, met geologische onderzoekingen in het gebied van Serawak

*) De Stuers HS., bl. 17.
2

) Natuurk. Tijdsckr. van N. I., Jaarg. III, bl. 541, en de kaart van
von Derfelden.

3
) De Stuers HS., bl. 10, 12, Tobias W., bl. 15, van Lijnden N. T.,

bl. 621, Natuurk. Tijdschr. van N. I.
,
Jaarg. III, bl. 537.

L 11
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belast, de grenzen overschreden had; doch de lieer van Deventer

kon, hij zijn onderzoek, van de bevolking niets aangaande een be*

zoek van Europeanen in deze streken vernemen
,

en het kan de

aandacht niet ontgaan, dat de Peniti-ri vier op vrij aannierkelijken

afstand van de grenzen van Serawak is gelegen. Daar in het eerste

berigt bepaaldelijk de afdceling Sambas, die onmiddellijk aan Sera-

wak grenst, als de plaats waar het erts werd ontdekt is opgegeven,

moet men erkennen, dat in de mededeelingen tot dusverre aan-

gaande deze zaak geschied, een niet wel op te lossen misverstand

heerscht ').

Voor den mond der Peniti-rivier ligt eenc bank, die men slechts

hij hoog water kan óverkomen. In een kwartier roeyens bereikt

men de Chinesche kampong aan den linker-oever der rivier. Wat

hooger neemt de Peniti de Sekadang op, en voormaals lag ook op

het punt der vereeniging eene Chinesche kampong van wel 40

huizen, van welke thans geen spoor meer is te vinden. Ka drie

of vier uren roeijens, eerst in oostelijke, vervolgens in meer noord-

oostelijke rigting, houdt de rivier op voor bandongs bevaarbaar te

zijn en moet men zich, om verder te komen, van kleine praauwtjes

bedienen. Men roeit nu langs de 'mondingen der Soengei Nagara

en Kajoe-tanam , en bereikt vervolgens den heuvel Bang-pinsang,

welks voet zich tot aan den oever uitstrekt. Vanhier vervolgt

men den weg over land. Het pad voert over de zeven toppen van

den Bang-pinsang, bij de Dajaks Djerat Semata geheeten, en vervol-

gens over eene kleine vlakte naar den heuvel Tampi, welks top

men moet óverstijgen, om aan de zuid-oostelijke helling de plaats

te bereiken, waar het koperzand wordt aangctrolfen. Gedurende eenige

jaren was op die plek eene Chinesche parit voor het graven van goud,

die echter thans verlaten is, hoewel men er nog eenige sporen van

aantreft. Aan het koper schijnen zich de Chinezen weinig te hebben

laten gelegen zijn. Reeds bij het eerste graven in bij het goudzoeken

omgewoelden grond, verkreeg de heer van Deventer de overtuiging van

de aanwezigheid van dit metaal, daar cenige stukjes gedegen koper,

ofschoon in geringe hoeveelheid, gevonden werden. Hierdoor aange-

moedigd, liet hij aan den voet en de helling des heuvels op onderschei-

dene plaatsen gaten graven , en vond overal, na wegneming van den

*) Zie Natuurk. Tijdschr. van N. L, Jaarg. II, bl. 346, Jaarg. III, bl.

540. Ik heb in de Inleiding, bl. xxx, slechts in het algemeen, volgens de

eerste berigten
,
en daardoor minder naauwkeurig over deze zaak gesproken.
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bovengrond ter dikte van eene of eene halve el, eene witte, soms

ook graauwe of leiblaauwe, op steenen rustende kleilaag van 5 tot 10

palmen diepte, uit welke bij wassching een lichtblaauw zand werd

verkregen , waarin zich vele schitterende puntjes en kleine stukjes

gedegen koper vertoonden. Hij vond deze klei over eene lengte

van 500 a 600 en over eene breedte van 50 a 60 ellen ,
overal

waar hij slechts graven liet, en bespeurde tevens, dat overal, waar

heekjes liepen , koperzouten aan de steenen waren aangeslagen. De

heer van Deventer nam als proeve eenige stukjes gedegen koper,

twee fïesschen met koperzand en eenige steenen met aanslag van

koper-oxyde met zich , welk een en ander door den heer Maier te

Batavia chemisch werd onderzocht. Het onderzoek leerde overtui-

gend , dat in de beschreven klei aan den heuvel Tampi eene aan-

zienlijke hoeveelheid koper van goede hoedanigheid, deels in metaal-

vorm, deels als enkelvoudig zwavelkoper of zoogenaamd koper-indigo,

voorhanden is.

Bij zoovele onderzoekingen der laatste jaren , die den mineralen

rijkdom van Borneo in een helder licht hebben gesteld, kan men
den wensch niet onderdrukken

, dat toch eenmaal de middelen

mogten gevonden worden
, om de welvaart van Nederland , zoowel

als van de inlandsche bevolking
, door deze schatten te schragen.

De ligging der koperlaag aan den heuvel Tampi is voor den afvoer

hoogst gunstig. Een bruikbaren landweg van ll of 2 uren te ver-

vaardigen , kan geen groot bezwaar hebben , en de natuur zelve

heeft in eene bevaarbare rivier den weg voor het verder vervoer

gebaand 1
).

Hoe groot de Chinesche bevolking van Mandor is, kan ik niet

met de vereischte naauwkeurigheid bepalen. De heer Francis stelde

in 1852 het gezamenlijk aantal Chinezen in het rijk van Ponlianak

op 11,591 2
) , terwijl de heer van Lijnden in 1847 het getal Chi-

nezen in Pontianak
, doch die van Mandor niet medegerekend 3

)

,

op 1714 begrootte 4
). Mogten wij nu aannemen, dat de Chinesche

bevolking zich in het tijdvak van 1852 tot 1847 nagenoeg gelijk is

gebleven, dan zouden wij het tweede getal van het eerste kunnen af-

‘) Zie de rapporten van de heeren van Deventer en Maier in Natuurk.
Tijdsckr. van N. I.

,
Jaarg. III, bl. 536—544.

2
) Francis, bl. 4.

s
) Dit blijkt daaruit, dat hij de bevolking der Chinesche kampong van

Pontianak alleen reeds op 1200 zielen stelt. Zie boven bl. 16.

*) Van Lijnden N. T.
,

bl. 583.

11 *
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trekken, en 9677 zielen voor de bevolking van Mandor en de daar-

onder behoorende kampongs overhouden. Dit cijfer komt al vrij wel

overeen met dat van 10,252 zielen, in 1823 door den heer Hartmann

opgegeven 1
). Ik moet hierbij opmerken , dat , ten gevolge van de

zeer verminderde winsten op het goudwasschen , in de laatste jaren

minder Chinesche nieuwelingen te Mandor worden aangevoerd 2
)

;

en daar geene vrouwen het Chinesche rijk mogen verlaten en huwe-

lijken met Dajaksche vrouwen niet zeer algemeen zijn, is de bevol-

king met waarschijnlijkheid eer voor af- dan toenemende te houden.

De voorname middelen van bestaan dezer bevolking zijn
, be-

halve de goudwasscherijen
, die ik elders uitvoerig zal beschrijven, de

handel en de landbouw. De Chinezen van Poeron , Panoraman en

de Pinjoe-rivier drijven , even als de verder noordwaarts op het

gebied van Sambas wonende, een vrij aanzienlijken handel over

zee met Pontianak. Om over de drukte van dat verkeer te doen

oordeelen
, zal ik alleen opmerken , dat in 1850 van Poeron 67,

van Panoraman 4, en van de Pinjoe 148 praauwen, allen te zarnen

van 525 lasten, te Pontianak aankwamen, en naar Poeron 72, naar

Panoraman 5, en naar de Pinjoe 161 vaartuigen, houdende te za-

men 563 lasten, van daar vertrokken. Met de hoofdplaats Mandor

zelve wordt de handel langs de Mandor-rivier gedreven. In 1850

kwamen van daar 7 vaartuigen , houdende 19 last , te Pontianak

aan, terwijl 11, houdende 27 last, van Pontianak derwaarts ver-

trokken. Ecnige jaren vroeger was dit verkeer veel aanzienlijker.

Van 1843—1847 bedroeg het getal der praauwen, die jaarlijks van

Mandor naar Ponlianak en terug voeren
,
gemiddeld meer dan der-

tig 3
). Wat den landbouw betreft ,

deze staat bij de Chinezen op

een veel hooger trap, dan bij de Maleijers of Dajaks. Zij zijn de

eenigen die op Borneo sawahs (natte rijstvelden) aanleggen ,
welke

men
,

gelijk ons reeds meermalen bleek, voornamelijk in de nabij-

heid van het zeestrand aantreft. De Chinezen bedienen zich tot

het maaijen van een sikkel
;

zij ontbolsteren de rijst door middel

van kleine handmolens
, uit twee horizontale ,

ingekorven houten

cylinders bestaande , en gebruiken tot wannen een werktuig aan

*) Hartmann HS. I, bl. 14.
2

) Van Lijnden N. T., bl. 584. Ritter zegt, bl. 122, dat de Chine-

zen van Lanfong (beter Lan-foeang, d. i. Mandor) omstreeks 6000 weer-

bare mannen kunnen op de been brengen.
3

) Yan Lijnden N. T.
,

bl. 621 en de daarbij behoorende tabel.
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onzen gewonen wanmolen gelijk 1
). De belangrijkste Chineschc

vestigingen zijn oorspronkelijk mijn-établissementen
,

welker mid-

delpunt gevormd wordt door het gemeenschappelijk kongsie-huis

,

terwijl de arbeiders, die doorgaans ongehuwd zijn, in ruime lood-

sen van hout en alang-alang daarom heen wonen. Wij zullen deze

inrigting later naauwkcuriger doen kennen. De handelaars en land-

bouwers zijn aan het gezag der mijn-vereeniging onderworpen, zon-

der daarin stem te hebben. Op de voornaamste plaatsen zijn wel-

gebouwde kampongs of passars, doorgaans van hout, doch te Man-

dor zelfs van steen gebouwd ,
die door de kooplieden , waaronder

men doorgaans eenige artsenijverkoopers opmerkt
,

en door eenige

uitoefenaars van ambachten, als smeden, timmerlieden enz., be-

woond worden 2
). De kampongs aan het strand zijn meestal alleen

ten behoeve van den handel en den landbouw aangelegd.

Na dezen uitstap wenden wij ons tot het gebied van den Panem-

balian van Landak, hetwelk men bereikt zoodra men de Koewala

Terap voorbij is. Het is hier de plaats om over dezen staat , een

der uitgestrekste van het gebied der Kapoeas, eenige algemeene

opmerkingen mede te doelen.

Wij merkten reeds vroeger op, dat de bovenlanden van Landak

tot het hoogste gedeelte van Borneo’s Westkust belmoren. Behalve

de reeds opgenoemde bergen, die de grensscheiding met Sangouw

en Sambas vormen , vinden wij hier de bergruggen van Baja en

Setangkil en onderscheidene geïsoleerde toppen , die het terrein in

verschillende rigtingen doorkruisen 3
). De natuurlijke rijkdom des

lands is zoo groot
, dat het daarin voor geen anderen staat van

Borneo's Westkust behoeft onder te doen, terwijl de talrijke rivie-

ren, waarvan liet doorsneden is, de gemakkelijkstc natuurlijke

wegen voor den afvoer der voortbrengselen opleveren. De grond

is met de kostbaarste delfstoffen, goud en diamanten, in rijken over-

vloed bezwangerd. De bosschcn leveren hier vooral het zoo nut-

tige ijzerhout, en de tengkawan is er bijzonder te huis. Vogel-

nestklippen vindt men in het gebergte en de wilde was wordt bij

honderden pikols ingezameld.

Te midden van dien natuurlijken rijkdom leeft er echter de

bevolking in de beklagenswaardigste armoede. Ofschoon de bodem

’) Van Lijnden N. T.
, bl. 602— 604.

*) Ritter, bl. 125, 127.
3

) Van Lijnden, N. T.
,

bl. 542.
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op vele plaatsen met eene laag tuinaarde bedekt is, die den aanleg

van ladangs begunstigt, kunnen de inboorlingen
, te naamver nood

met de eerste beginselen van den landbouw bekend
, slechts door

zwaren handenarbeid in hunne allereerste behoeften voorzien. De

mijnen zelve worden slechts op de ruwste en onregelmatigste wijze

bewerkt , en niet zelden wordt door het graven de vruchtbaarheid

der gronden zoo zeer verwoest, dat bier en daar zelfs het gras

niet meer wil ópschieten. De knevelarijen die de vorsten en grooten

plegen, ten einde zich het beste deel van de opbrengst der mijnen

te verzekeren
,
gaan schier alle denkbeeld te boven , en zoo is de

rijkdom van bet land zelve eene der voornaamste oorzaken gewor-

den van de armoede der inwoners 1
).

Terwijl de vlakke inhoud van het Landaksche rijk ongeveer 162

vierk. geogr. mijlen, zoo veel als die van Noord- en Zuid-Holland,

Zeeland en Utrecht te zamen genomen , bedragen zal , kan men de

bevolking, naar de ruimste berekening, op niet meer dan omstreeks

22.000 zielen schatten. Zij wordt door den heer van Lijnden op

2000 Maleijers en Boeginezen
, 18 Arabieren, 40 Chinezen, en

20.000 Dajaks begroot 2
). Onder de inboorlingen , zoo wel Dajaks

als Maleijers, vindt men velen, die met kropgezwellen behebt zijn,

eene ziekte die ook dieper in bet binnenland vooral aan de Melawi

niet ongewoon is. Deze gezwellen schijnen zich van geslacht tot

geslacht voort te planten en hebben somtijds een verbazenden om-

vang 3
). Een kwaden naam hebben ook de zoogenaamde Landak-

sche koortsen, die echter vooral de vreemdelingen aangrijpen. Het

zijn eene soort van galkoortsen, die meestal in slepende derdendaag-

sclie ontaarden en dikwijls waterzucht of miltverharding ten gevolge

*) Gronovius
,

bl. 338, Ritter, bl. 157, van Lijnden N. T., bl. 558,

561, 614, Thomson, p. 122, 126.
2

) Ynn Lijnden N. T.
, bl. 583. De opgave van den inhoud is ont-

leend aan de statistieke kaart van Melvill van Carnbée, die de bevol-

king op 17,850 zielen stelt. Zie hier tot vergelijking nog een paar andere

opgaven.
Maleijers Chinezen Dajaks Totaal

Tobias, bl. 12, 2370 2820 12,130 17,320.

Hartmann HS. I, bl. 14, en Francis, bl. 4, 2610 2820 14,796 20 226.

Gronovius HS., bl. 23, geeft een totaal van 17,406. De Chinesche be-

volking van Landak moet in de laatste jaren zeer verloopen zijn, of in de

vroegere opgaven moet een deel der Chinezen van Mandor onder Landak
zijn gerekend.

3
) Ritter, bl. 157. Verg. denzelfden schrijver in hel Tijdscbr. v. N. I.,

Jaarg. VI., D. III, bl. 217, en van Lijnden N. T.
,

bl. 590.
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hebben, zoodat de meeste vreemdelingen hier een bleek, uitgeteerd

en dikbuikig voorkomen erlangen. Beide deze ziekten worden toe-

geschreven aan de vele raineraal-dcelen , die hier het water met

zich voert; of al dan niet teregt, moet ik in het midden laten *).

Al de rivieren van Landak voeren stofgoud met zich , en op

sommige plaatsen wordt het in milden overvloed gevonden, zoo als

in een riviertje te Ontoro, waar men zegt dat één man in tien

dagen tijds een bongkal goud kan verzamelen 2
). Kleine goud-

wasscherijen bestaan op verschillende plaatsen; de voornaamste is

die van Belentian, welke sedert 1823 door Chinezen van Mandor,

doch met voorschotten en voor rekening van het Nederlandsch Gou-

vernement, wordt bewerkt. Behalve de mijnen van Mandor is zij in

het gehied der Kapoeas de eenige van de soort die nams of groote

mijnen genoemd worden, terwijl al de overige in de bovenlanden

tot de sangsa’s of kleine mijnen gerekend worden. Ik zal beider

onderscheid elders nader aanwijzen 3
).

De voornaamste plaatsen voor het zoeken van diamanten zijn

aan de Batang-oeloe of rivier van üjamboe, maar men zegt dat zij

alleen aan de oevers dezer rivier zelve, niet aan de takken die zich

in haar uitstorten gevonden worden 4
). Landak is niet het eenige

gewest van Borneo dat deze kostbare delfstof oplevert; men vindt

ze ook in de aangrenzende landen van Sangouw 5
)
en Serawak 6

)

,

en bovendien aan den Zuid-oosthoek des eilands in Tanah-laut

,

Pegatan en Koesan 7
). Doch geene dezer streken heeft daardoor

zoo groote vermaardheid als Landak verworven, en het schijnt mij

daarom toe hier de meest geschikte plaats te zijn, om over de

diamanten van Borneo in eenige nadere bijzonderheden te treden.

De diamanten van Borneo zijn lang beroemd geweest als met

die van Iiidië en Brazilië in overvloed en schoonheid wedijverend;

zij waren van den aanvang af het voornaamste voortbrengsel , dat

*) Ritter, bl. 158, Tobias Bijl. HS., bl. 4, van Lijnden N. T., bl. 554.
2
) Gronovius, bl. 338, Ritter, bl. 157. Men schat een bongkal op 24

of 25 Spaansche matten.
3
) Van Lijnden N. T., bl. 614, 615, Off. Stukk. HS., bl. 155, 172,

181 , 225, 341, 342.
4
)

Gronovius, bl. 338, Ritter, bl. 157.

*) Zie boven, bl. 45.
6
) Low, p. 26—28.

’) Horner
,

bl. 105, 112—116, Natuurk. Tijdsein1

, v. N. Indië, Jaarg.

II, bl. 30, Jaarg. III, bl. 316—321, Indisch Magazijn, 2 e twaalftal, n°.

11 en 12, bl. 65, Schwaner T. B. G., bl. 350 ,
361.
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de winzucht der Europeanen aanlokte en hen de Westkust van

dit eiland bezoeken deed. In den eersten tijd van het verkeer der

0. Indische Compagnie met Borneo schijnen alleen de Landaksche

mijnen te' zijn bekend geweest, ten minste men vindt doorgaans

alleen van de diamanten van Landak gewag gemaakt *). Sommige

diamanten van buitengewone waarde spelen
,

gelijk wij later zien

zullen, in de historische overleveringen van dat rijk eene groote

rol, en men meent zelfs, dat de naara van Landak, die » stekel-

varken” beteekent , eene zinspeling is op het gedurig wroeten in

de aarde , dat van ouds de voornaamste bezigheid der inwoners

van dit gewest heeft uitgemaakt 2
). De hoeveelheid diamanten,

die door de Oost-Indische Compagnie van Borneo’s Westkust werd

uitgevoerd, moet aanzienlijk geweest zijn. Rallies zegt ergens,

»dat weinige hoven van Europa welligt op eene schitterender ten-

toonspreiding van diamanten konden roemen, dan, in de voorspoe-

dige dagen der Compagnie, gewoon was onder de dames te Batavia,

welke plaats toen de voorname en eenige markt was aan de dia-

mant-mijnen van Borneo geopend,” en voegt er bij, dat omstreeks

1758 door de Hollanders jaarlijks eene waarde van 2 a 500,000

Spaansche matten van Borneo werd uitgevoerd. Sedert de vestiging

der Chinesche koloniën op de Westkust werden de mijnen meestal

door Chinezen bewerkt en vaak werden diamanten van 10 tot 15

karaten ter markt gebragt. Met het verval der Compagnie vermin-

derde echter langzamerhand de vraag, zoodat de mijnen, geen

middel van bestaan meer opleverende, schier geheel werden ver-

waarloosd 3
).

Tijdens Rallies schreef waren in Landak nog tien mijnen of

parits , door Chinezen bewerkt
, en in iedere van welke van 20

tot 50 arbeiders werden gebezigd. Dit berigt stemt vrij wel over-

een met dat van den beer van den Dungen Gronovius, die in 1822

door het Gouvernement met eene zending naar Landak werd be-

last: »Er zijn,” zegt hij, «slechts 10 mijnen, die door 170

Chinezen bewerkt worden , voor rekening van den Vorst of van

*) Raffles zegt, Ilist. of Java, I, p. 265, dat de mijnen van Landak

zoo oud zijn als de Maleiscke heerschappij op Borneo
,
dat die van San-

gouw tot later tijd behooren
, en die in ’t gebied van Banjer-massin eerst

ontdekt zijn onder de regering van Sultan Sepoe, van wien de toenmalige

Vorst in het vierde geslacht afstamde.

*) Ritter, bl. 156, Gronovius, bl. 340.
s
) Raffles, Hist. of Java, I, p. 266.
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eenen Penggawa; de winsten, die daarop vallen, komen in naani

aan de bewerkers, doch zij zijn verpligt de diamanten aan den

eigenaar der mijn te verkoopen ,
die hun zelden meer dan een

tiende der waarde , die zij op de plaats zelve bezitten
, daarvoor

geeft, en hun daarenboven in betaling goederen opdringt, op welke

hij wel 100 pCt, wint, zoodat hij de diamanten voor een twintig-

ste der waarde erlangt. Het noodzakelijk gevolg hiervan is, dal

zij dikwijls gestolen worden; die echter hierop betrapt wordt, moet

tot straf dagen lang tot den hals in het water staan. De rijksbe-

stuurder, verbitterd, dat geene diamanten gevonden worden, dewijl

de Chinezen hem te knap zijn
, verbiedt het graven op de plaat-

sen, waar zij in overvloed gevonden worden, en laat hen wroeten,

waar niets te halen is. Dit heeft tot natuurlijk gevolg, dat de

een na den ander mismoedig wegloopt” 1
).

Met de bijzonderheden , hier op het gezag van wel onderrigte

schrijvers medegedeeld, schijnt de mededeeling van Crawfurd in

strijd te zijn, dat de diamant-mijnen op Borneo slechts door de

Dajaks of inboorlingen bewerkt worden, en wel, gelijk men uit

hun onbeschaafden staat kan afïeiden
, op hoogst gebrekkige wijze,

en dat de Chinezen met het graven van diamanten , die hij hen in

geen tel zijn, zich niet bemoeijen 2
). Hiermede komt overeen

wat andere schrijvers melden, dat oudtijds de eigenlijke bevolking

van Landak zich grootendeels aan den mijnarbeid wijdde en bijna

ieder inwoner van dat rijk een diamantgraver was 3
J.

Dit graven

schijnt door hen veelal uit eigen beweging en voor eigene rekening

ondernomen te zijn; want men voegt er bij, dat volgens de aloude

gebruiken (adat) op de mijnwerkers de verpligting rustte, om alle

steenen zwaarder dan vijf, volgens anderen zwaarder dan tien,

karaat, tegen eene geringe en geheel willekeurige belooning aan

de vorsten af te staan 4
). Intusschcn is hel niet moeijclijk deze

tweeërlei berigten met elkander overeen te brengen, ’t Is natuurlijk

dat de aanbieding der groote diamanten aan de vorsten dikwijls

ontdoken werd 5
), zoodat dezen hij het diamantgraven weinig voor-

deel vonden ; en zij zullen derhalve, sedert zich de Chinesche kolo-

1

) Raffles, t. a. p. ,
Gronovius

,
bl. 343, 344.

*) Crawfurd, III, p. 492.
3

)
Ritter, bl. 152.

4

) Radermacber
,

bl. 146, G. Muller, bl. 209 ,
Ritter, bl. 165.

*) Radermacher zegt, t. a. p.: „die order is voor de onnoozelen, daar
zij gemakkelijk kunnen ingeslikt, en dus zeer veilig bewaard worden.”
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niën op de Westkust gevestigd hebben
, de hulp der meer bekwame

Chinesche werklieden hebben ingeroepen, om den rijkdom van bun-

nen grond op meer regelmatige wijze te doen exploiteren en zich

beter van een aandeel in de winsten te verzekeren. Daarmede hin-

gen naar bet schijnt verbodsbepalingen zamen
, om bet graven van

diamanten door de Dajaks tegen te gaan 1
). En zoo was dan in

bet begin dezer eeuw de diamantgraverij voornamelijk in banden

van Chinezen, die echter, ten gevolge der geringe voordeelen, welke

hun deze tak van industrie, bij de knevelarij waaraan zij ten doel

stonden, opleverde, daarvoor weinig geestdrift betoonden, zoodat

tijdens het herstel van bet Nederlandse!] gezag in Landak de dia-

mant-graverij grootendeels was verloopen. Dat de arbeid aan de

mijnwerkers, tenzij ze zich door diefstal verrijkten, slechts geringe

voordeelen opleverde, blijkt uit verschillende getuigenissen. Rader-

maeber zegt, dat tien of tw7aalf man wel eene maand konden zoe-

ken, eer zij gesteenten vonden ter waarde van 20 Spaansche mat-

ten. ’t Is echter mogelijk dat deze schrijver daarbij meer bepaald

het visschen van diamanten in de rivier zelve op bet oog beeft

,

waarvan bij onmiddellijk te voren gewaagt, en dat wegens bet

bagebelijke der kans zelden schijnt plaats te vinden 2
). Rallies

leert ons, dat, naar men te zijnen tijde onderstelde, acht Chine-

zen gemiddeld acht bongkals diamanten in een jaar konden verza-

melen , dat de bongkal doorgaans 200 a 500 steenen bevatte , en

bun van 20 tot 24 ropijen opbragt 3
). Het vinden van grootere

steenen werd als toevallige bate beschouwt en is buiten deze rekening.

In 1823 deed het Nederlandsche Gouvernement eene poging, om

dezen diep vervallen tak van industrie in bet gebied van Landak

weder op te beuren. Nadat reeds in bet vorige jaar een contract

met den Panembaban van Landak gesloten w7as ,
hetwelk onder

andere bepaalde , dat de concessie tot bet ontginnen van mijnen

door dien Vorst slechts in overleg met den Resident zou verleend,

en de voordeelen ,
daarbij te bedingen

,
gelijkelijk lusschen bet

Gouvernement en den Panembaban zouden verdeeld worden 4
)

,

*) Gronovius HS. ,
bl. 5

: „ de voornaamste plaats om diamanten te zoe-

ken is aan de rivier Djamboe, doch het is den inboorling verbo-

den aldaar te graven.” Deze laatste woorden ontbreken in dit ver-

slag
,
zoo als het in het T. v. N. I. is uitgegeven.

2
)

Radermacher
,

bl. 147; vgl. Temminck
, p. 341.

s
) T. a. p. , p. 266.

‘) Contract met Landak van 30 Nov. 1822.
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kwam den 20sten Junij 1823» eene nadere overeenkomst betreffende

de mijnen en den diamant-handel met dien Vorst tot stand. Bij

deze overeenkomst werden de diamantmijnen gesteld onder het

regtstreeksch beheer van het Nederlandsch gezag, onder bepaling dat

de ruwe steen door de arbeiders aan het Gouvernement zou gele-

verd worden voor een vijfde beneden de getaxeerde waarde. De on-

dernemers waren hierdoor tegen de knevelarij der vorsten gewaar-

borgd , en terwijl zij veel beter dan ooit te voren voor hunnen

arbeid beloond werden , kwam hun tevens het Gouvernement in

de moeijelijkheden der exploitatie door voorschotten te gemoet. De

Panembahan werd voor den geheelen afstand der diamantmijnen

door eene geldsom schadeloos gesteld 1
).

Gedurende de eerste jaren schijnt deze regeling vrij goede resul-

taten te hebben opgeleverd. In de maand Januarij 1824 werden

reeds diamanten ter waarde van f 3913 ingekocht, waarop eene

winst werd behaald van ƒ 1730 2
). Volgens eene andere opgaven

die ik niet zoo volkomen durf vertrouwen
, bedroeg gedurende de

twee eerste jaren de winst 15 pCt. op de schadeloosstelling aan

den Sultan uitgekeerd 3
). Doch hoe dit zij

, de voordeelen begon-

nen weldra te verminderen , hetzij door gebrek aan ijver bij de

mijnwerkers, hetzij door onderhandschen verkoop buiten het Gou-

J

) Deze overeenkomst betreffende den diamant-handel ontbreekt aan mijne

verzameling van officiële stukken, Zij wordt echter ald. vermeld, bl. 180,

181 ,
terwijl bl. 191—193 eene bekendmaking van November 1831 be-

trekkelijk het herstel van ’s Gouvernements beheer over de diamantmijnen
wordt aangetroffen. De hoofdbeginselen, waarop de overeenkomst rustte,

vind ik deels in het aangehaalde stuk, deels bij Hartmann HS. I, bl. 21,
in het Rapport der Staats commissie van 1850 voor het Indische mijnwe-
zen, overgedrukt in het Natuurk. Tijdschr. v. N. I., Jaarg. II, bl. 100,
en bij Earl

, bl. 243. Of de opgave van laatstgemelden juist is
,

dat

slechts de steenen boven de vier karaat aan het Gouvernement moesten
geleverd worden

,
en dat de schadevergoeding voor den Panembahan 50,000

Spaansche matten bedroeg
,

moet ik betwijfelen. Art. 3 der aangehaalde

bekendmaking van 1831 zegt uitdrukkelijk: „Dat al de diamanten en
het goud

,
in de diamantmijnen gevonden wordende

,
voor een vijfde bene-

den de getaxeerde waarde aan het Gouvernement zullen behooren geleverd

te worden.” — In art. 2 staat
, „ dat voor de bewoners van het rijk en

geene anderen alle rivieren ter graving of bewerking van diamantmijnen
geopend zijn, uitgezonderd de rivier Djamboe, die vooreerst nog voor de
Chinezen gesloten blijft.” Dit zelfde verbod, om aan de Djamboe te wer-

ken, vind ik Off. Stukk. HS.
,

bl. 198, herhaald, in eene bekendmaking
omtrent de goudmijnen. Waarom dit verbod door het Gouvernement werd
gehandhaafd is mij niet duidelijk.

s
) Hartmann HS. I

,
bl. 22.

3

) Earl, p. 243.
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vernement om , bij gebrek aan genoegzame controle. Bovendien

bleek de staat der markt voor dit artikel niet gunstig. Men be-

proefde verkoopingen op Java voor Gouvernements-rekening en zelfs

den verkoop van den ruwen steen in Nederland; doch alles zonder

voldoende uitkomst ]
), hetgeen te meer bevreemding wekken moet,

daar Raffïes verzekert, dat, terwijl Java in liet bezit der Engel-

schen was, ruwe diamanten van Borneo naar Engeland gezonden

werden, en dat dit, zelfs bij een ongunstigen staat der markt,

eene voordeelige remise bleek te zijn 2
). Ten gevolge der slechte

uitkomst is in 1829 het Indisch bestuur gelast geworden, geene

diamanten meer voor Gouvernements-rekening naar Nederland te

zenden 3
). Inmiddels was reeds in 1827 onze post te Landak als

bezuinigingsmaatregel ingetrokken, en het bestuur over het rijk

en de mijnen aan den Panembahan terug gegeven, — zeker het

meest afdoende bewijs, dat de voordeelen
, die men zich had voor-

gespiegeld, niet verwezenlijkt waren. Wel werd in 1831 het ge-

zag weder aan dien Vorst ontnomen en aan een inlandsch hoofd,

als gezaghebber namens het Gouvernement, opgedragen, terwijl

hem een post van 20 soldaten toegevoegd, de overeenkomst van

1823 betreffende de diamanten, behoudens de vereischte wijzi-

gingen, weder in werking gebragt, en een taxateur op een trakte-

ment van f 40 ’s maands benoemd werd; doch ook deze nieuwe

regeling hield slechts korten tijd stand. Reeds bij publicatie van 9

December 1833 werd de diamant-handel weder vrij gesteld, en bij

resolutie van 24 December 1855 werd de, reeds door de militaire

organisatie der Westkust van 1833 gevorderde intrekking van den

post te Landak definitief bevolen 4
).

Omtrent den tegenwoordigen toestand der mijnen en van den

mijnarbeid kan ik slechts weinig berigten. Alle bemoeijing van

het gouvernement met de diamant-graverij schijnt geheel te hebben

opgehouden, zoodat zij thans weder op de oude wijze, onder ver-

gunning tegen zekere opbrengsten, of regtstrceks voor rekening van

den Vorst plaats heeft. De arbeid van Chinezen wordt thans in

dezen tak van industrie in het geheel niet meer gebezigd
,

gelijk

reeds uit de vroegere opgaven omtrent de bevolking van verschil-

‘) Rapport der Staats-commissie
,

t. a. p.

*) T. a. p.
8

)
Rapport der Staats-commissie

,
t. a. p.

*) O AF. Stukk. HS., bl. 155, 174, 180, 181, 101-193, 340, Francis, bl. 31.
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lenden landaard in Landak is op te merken. Ook zegt de heer

van Lijnden uitdrukkelijk: «diamanten worden niet door Chinezen,

maar door Dajaks en soms door Maleijers gezocht.” Dezelfde schrij-

ver voegt er hij: »de uitkomsten van dezen tak van nijverheid zijn

even wisselvallig als het spel. De laatst (in 1856) overleden waar-

nemende Panembahan van Landak heeft jaren lang diamanten doen

graven te Djamboe en goede zaken gemaakt; maar de meeste an-

dere vorsten, die diamanten doen graven, hebben er bij verloren,

althans niet gewonnen” 1
). Dit neemt echter niet weg, dat nog

altijd de diamant-graverij voor een groot deel der bevolking van

Landak het voorname middel van bestaan is, terwijl zij den land-

bouw op schromelijke wijze verwaarloost 2
).

Van de waarde aan diamanten, die thans nog jaarlijks van Bor-

neo’s Westkust wordt uitgevoerd, is het cijfer, bij gebrek aan de

noodige gegevens, niet te bepalen. In de eerste plaats zijn in de

opgaven ,
die tot grondslag zouden kunnen dienen , die van de Zuid-

oost- en Westkust, niet afzonderlijk opgegeven, zoodat wij alleen

over den uitvoer van diamanten uit Borneo in het algemeen kun-

nen spreken. Maar dan nog zijn die opgaven niet volledig. Alleen

het cijfer der waarde, die op Java en Madura uit Borneo wordt

ingevoerd, is uit de handels-verslagen over eenige jaren naauwkeurig

bekend, gelijk het hieronder wordt medegedeeld 3
).

In 1856 5475 karaten voor f 110,601.

» 1857 5245 » » - 97,140.

» 1858 5947 I) .. - 117,550.

» 1859 5484 » » - 92,552.

» 1840 1891 » » - 62,410.

» 1841 2122 » » - 56,520.
» 1842 5980 » ». - 80,875.

» 1845 1515 » » - 55,900.

)» 1844 onbekend » - 46,450.

» 1845 id. » - 60,825.

» 1846 id. » - 128,450.

1847 id. » - 96,210.

y> 1848 id. » - 67,200.

’) Van Lijnden N. T.
,

bl. 616, 617.
s
) Thomson, p. 122.

3
) Ontleend uit het meermalen aangehaald Rapport der Staats-commis-

sie
,

bl. 101.
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viaal en op de oppervlakte bedekt met eene zeer vette klei of leem-

aarde , meestal van roode of hooggele kleur
, en door de inboorlin-

gen, dewijl zij aan alles blijft kleven, laboer of laboer gigi genaamd 1
).

Deze klei is op meerdere of mindere diepte sterk vermengd met
zand of stukjes rood zandsteen, waaruit zij zelve door den invloed

des waters ontstaan is, en rust op eene laag van stukken kwarts

en kwarts-rolsteenen
, waardoor de diamanten los verstrooid liggen.

Eene algemeene beschrijving moet bij deze hoofdtrekken blijven

stilstaan , daar de bijzonderheden plaatselijk verschillen 2
).

De diamant-mijnen bestaan eenvoudig in putten van zeer ver-

schillende diepte
, naar bet verschil der ligging van de diamant-

ader. Van de inrigting dezer putten en de tooneelen die het dia-

mant-graven oplevert , weet ik geen beter denkbeeld te geven

,

dan in de woorden van een talentvollen schrijver, die daarvan

zelf meermalen, en bepaaldelijk in het Landaksche, ooggetuige was.

Wij zullen op die wijze ook het best bet gevaar vermijden van

met onze beschrijving bijzonderheden te vermengen, die welligt

alleen in den Zuid-oosthoek van Borneo te buis belmoren. Zie

hier hoe de heer Ritter, in eene zijner zoo wèl en met een zoo

getrouw koloriet geteekende schetsen van Indische zeden en too-

neelen, den arbeid der diamantgravers beschrijft.

» Op eene plek bij de Batang-oeloe, een bovenarm der rivier van

Landak, waren, ondanks den reeds invallenden nacht, nog ver-

scheidene lieden drok bezig met . . .ja, waarmede? Was het op

den grond , dat zij de krachten huns ligchaams inspanden , of ge-

bruikten zij die in 'eene winstgevende bezigheid? Dit viel, opper-

vlakkig beschouwd, moeijelijk te beoordeelen. Eenigen liepen op

en» neder en sleepten groote, lange, pas gekapte stukken hout aan,

die men plotseling in den grond zag verdwijnen; anderen waren

bezig met een’ ongeveer drie voet langen stok, aan het eene einde

eene sterke ijzeren punt en aan het andere een drie duimen breed

ijzeren schopje hebbende, den grond om te woelen en de losge-

maakte aarde van zich af te werpen. Hier en daar kwam een met

J

) Crawfurd, III, bl. 492, Radermacher
, bl. 144, noemen deze klei

geel, Horner
,

bl. 113, ligtrood
,

Croockewit
,

bl. 320, donkerrood, en

Raffles, t. a. p. ,
p. 266, zegt, dat zij soms zwart, soms wit, rood, oranje

of groen is. Natuurlijk hangt dit af van het verschil van plaatselijke om-
standigheden.

*) Zie Crawfurd, III, bl. 492, Horner, bl. 113, 114, Croockewit,

bl. 320.
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steengruis en modder bemorst, kaal-geschoren hoofd uit de aarde

te voorschijn; of men zag er die onafgebroken water schepten uit

de veelvuldige gaten ,
waarmede deze vlakte bezaaid was. Deze

gaten waren echter allen door menschenhandcn gemaakt, liepen

loodlijnig naar beneden en hadden een omtrek van ongeveer vier

voet, zoodat een mensch op zijne hurken daarin kon zitten. De

diepte was verschillend van één tot tien of twaalf vademen, en hing

af van het bereiken des doels ,
dat men zich hij het graven voor*

stelde, het vinden namelijk van de diamant-ader, die kenbaar

is aan een met roodaclitig zand vermengd steengruis, door de dia-

manlgravers arang genoemd. Overal in den omtrek zag men

groote , versche hoopen aard, nevens kleinere van dat gruis, het-

welk, met de ijzeren punt van den vermelden stok losgebikt, in

mandjes van rotan naar hoven werd gcheschen en zorgvuldig ter

zijde gelegd. Aan elk dier gaten waren twee lieden bezig
, de een

in hetzelve, de ander hoven aan de opening. Sommige echter hiel-

den wel 30 tot 40 personen onledig, en hoewel de omtrek aan

de oppervlakte niet grooter was dan der gewone, zoo waren in de

diepte, daar, waar de diamant-ader zich voordoet, door het uithol-

len van den grond , zware balken en stutten noodig
, om het in-

storten voor te komen. Menig jeugdig Landakker reeds heeft on-

verwachts een graf gevonden op eene plaats, alwaar hoop op gewin

hem de aarde deed omwoelen, en het niet behoorlijk in acht nemen

der noodzakclijke verzorging hem doodclijk werd 1).”

Ik wil hier alleen nog hijvoegen, dat hij het uitgraven dezer put-

ten vaak. groote ongelegenheid wordt veroorzaakt door het water. De

noodzakelijkheid om het opwellende water gedurig uit te scheppen,

vertraagt den arbeid zoowel als hij dien verzwaart; en heeft men het

ongeluk eene wel van eenig aanbelang te openen, dan is al de gedane

moeite vergeefsch en moet de mijn onverrigter zake verlaten worden 2
).

Nadat het gruis uit de putten is opgehaald , schiet nog over het

te wasschen , ten einde de diamanten daaruit op te zamelen. De

wijze waarop dit geschiedt zal ik weder met de woorden van den

heer Ritter in het vervolg van zijn verhaal beschrijven.

» Den volgenden morgen, met het krieken van den dag, werden

na het gebed de noodige mandjes bijeengezocht, om het gruis naar

*) Ritter, bl. 148—150.
2

) Indisch Magazijn, t. a. p. ,
bl. 69, Radennachcr, bl. 146.

I. 12
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de Socngei Djawi te dragen. Ama Oesoep toog lustig aan het werk

en damde met eenige pisang-stammen en bossen alang-alang de zes

voet breede rivier af, zoodat het water op de plaats, waar bij het

gruis wilde wasschen, bijna ter hoogte van twee voet was opgestopt.

Hierna was bij zijne vrouw behulpzaam in bet overbrengen van dat

gruis, en toen dit gedaan was, plaatsten zij zich, met de beenen

in bet water, zittende op den oever. Zij hielden een ronden, bou-

ten bak, de diepte en gedaante hebbende van een grooten schotel,

vóór zich , wierpen daarin eenige banden vol van dat gruis , en

draaiden toen dien bak (doelang) vlug op de oppervlakte van het

water rond, zoodanig dat de eene zijde telkens water schepte, het-

welk aan de andere zijde weder afliep, en tevens een groot gedeelte

steenen en grof zand medesleepte , zoodat de daarin geworpen hoe-

veelheid gruis sterk verminderde, en er eindelijk niets dan eenig

zwartachtig zand en kleine steenen overschoot. Toen hielden zij

stil, streken met de vlakke hand dit overblijfsel in den doelang uit,

namen de aan een doffen glans kenbare diamanten met de vingers

op en wierpen ze in een naast hen geplaatst kommetje met water.

Hierop namen zij op nieuw eenige handen vol gruis , en de draai-

jing en spoeling ging gedurig op dezelfde wijze voort 1).”

Geen diamant
, ooit op Borneo gevonden , is vergelijkbaar met

den wereldberoemden steen Danoe Radja, op 567 karaten geschat,

en in het bezit van den Panembahan van Matan. Ik zal in

de beschrijving van dat rijk uitvoeriger over dien steen spreken ,

welks bestaan door sommigen wordt in twijfel getrokken. Zijn roem

wordt eenigermate gedeeld door een anderen, Segima geheeten, die

zich mede in de handen des Vorsten van Matan moet bevinden.

Een derde van 54 karaat werd in 1686 door den Vorst van Lan-

dak aan den Koning van Bantam geschonken. Deze drie houdt men

voor de grootste, die in Landak gegraven zijn; doch het zou niet

vreemd zijn zoo soms steenen van gelijke waarde aan het hebzuch-

tig oog der Vorsten onttrokken en eerst op Java voor den dag ge-

komen waren. Rafllcs zegt ons, dat de toenmalige Vorst van Landak

een diamant droeg van 18 en een anderen van 14
1

/* karaat. De

*) Ritter, bl. 159, 160. Ygl. Radermacher
,

bl. 145, 146 ,
van Lijn-

den N. T.
,

bl. 616, 617. Op de Zuid-oostkust wordt in de wijze van

graven en wasschen der diamanten eenig verschil met deze beschrijving

waargenomen, zoo als blijkt uit Horner, bl. 114, 115, Croockewit
,

t. a.

p. ,
bl. 320, 321, Indisch Magazijn, t. a. p., bl. 70, 71.
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grootste steen door den lieer Ritter, gedurende een driejarig verblijf

in het Landaksche, gezien, woog 21 V* karaat, om niet te spreken

van een zwarten diamant van 42 karaat, die wegens zijne hard-

heid onslijpbaar werd geacht. De Sultan van Banjer-massin heeft,

zegt men , een diamant van 77 karaat , die den ontdekker uit lou-

ter blijdschap eerst het versland en later het leven kostte 1
).

Wij zullen na deze algemeene opmerkingen over Landak de op-

vaart der rivier
, te beginnen bij den Koewala Terap , in de ver-

beelding voortzetten , om alzoo met de voornaamste tooneelen , die

zij den reiziger aanbiedt
,
bekend te worden. De oevers der rivier

zijn aanvankelijk nog laag, en grootendeels niet bewoond
,

behalve

door tallooze scharen van apen, die in het hooge geboomte van tak

tot tak springen. Den eersten dag ontmoet men geenc mensche-

lijke woning, den tweeden dag beginnen enkele huizen en ge-

huchten, door vruchtboomen en andere sporen van bebouwing om-

geven, het tooneel te verlevendigen. Bij een dezer gehuchten, Sa-

berang 2
)

geheeten, begint aan de overzijde der rivier een pad, dat

naar de kampong der Dajaks van Sangkoe loopt. Dit pad loopt

over een golvend, maar over het algemeen rijzend terrein, waardoor

zich de kleine rivier van Sangkoe kronkelt, en in liet verschiet

ziet men het land ter wederzijde nog hooger rijzen en zich ver-

heffen tot ronde heuvels
,
afgewisseld door hooge pieken

, met eeu-

wige bosschen bedekt. Op vele plaatsen wijst men ook hier de

steentjes aan, die als bewijs voor hel aanwezen van diamanten gel-

den. Voor 't overige is de grond uiterst schraal , en grootendeels

bedekt met ontbloote
, dooreenkronkelendc wortels

,
die het gaan

hoogst moeijelijk maken. Een ruwe boomstam, zonder eenige zorg,

vaak wclligt alleen door den wind daarheen geworpen, en dikwijls

half onder het water liggende
, vormt de eenige brug zelfs over

aanzienlijker stroomen. Doch wanneer zich eindelijk de ladangs

of rijstvelden der Dajaks beginnen te vertoonen , ziet men den

moeitevollen togt rijkelijk door de schoonheid van het landschap

beloond. Sangkoe ligt in een bekoorlijk amphitheater , door heu-

velen gevormd , waardoor zich de romantische bergstroom van

‘) Ritter in de Indiër, 1852, n°. 96, Raffles, t. a. p. ,
p. 266 ,

In-

disch Magazijn
,

t. a. p. ,
b!. 68.

2

) Denkelijk hetzelfde dat op Melvills kaart Sibirang, en bij van Lijnden
N. T., hl. 579, Sebirang genoemd wordt. Ik houd Saberang voor de juistere

schrijfwijze, dewijl dit in het Maleisch „ de overzijde eener rivier” beteekent.

12 *
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dien naam ,
met zijn koel en kristalhelder water, tuimelend over

rotsbrokken of langs kiezelsteenen ridselend
, met duizend slinge-

ringen kronkelt 1
).

Voorbij Saberang worden de oevers der rivier allengs liooger en

verheffen zich veelal eenige voeten boven het water ,
dat echter ook

hier nog in het regen-saizoen somtijds buiten zijne bedding treedt 2
).

Voor ’t overige bieden zij niets opmerkelijks aan tot men de hoofd-

negerie Ngabang nadert, die ik thans wat breeder moet beschrijven.

De negerie Ngabang ligt aan de vereeniging van een kleinen

stroom ,
die haren naam draagt

, met de rivier van Landak. De

heer Ritter beschreef haar voor eenige jaren als bestaande uit om-

trent 250 ellendige, meest van boomschors vervaardigde huizen,

met een groot doch vervallen planken-huis in het midden, waarin

de Vorst, voormaals Pangeran , thans Panembahan getiteld, zijn

verblijf houdt. Hij schat de bevolking op omtrent 4000 zielen ,

die, ofschoon grootendeels van Dajaksche, en slechts voor een klein

gedeelte van Maleische en Javaansche afkomst , de Mohammedaan-

sche godsdienst belijden, en in liet diamant-graven en den ruilhan-

del met de aan de zijtakken der rivier gevestigde Dajaks hunne

voornaamste middelen van bestaan vinden. Ofschoon er geene wel-

vaart heerscht , is er ,
volgens hem , toch ook volstrekte armoede

onbekend , daar de opbrengst der mijnen , ofschoon veel minder

dan in vroeger eeuwen, nog voldoende is, om in de behoeften der

bevolking te voorzien 3
).

Nog ongunstiger is het tafereel, dat een ander reiziger, de Ame-

rikaansche zendeling Thomson, eenige jaren later dan het verblijf

van den heer Ritter op Romeo , van Ngabang ophangt. Alles ver-

keerde er in den ellendigstcn toestand , hetgeen voornamelijk aan

de gierigheid en afpersingen van den Panembahan werd toegeschre-

ven. De huizen zagen er uit alsof zij op het punt waren over de

hoofden hunner bewoners ineen te storten, en de inwoners durf-

den niet liet geringste spoor van welstand vertoonen, uit vrees van

zich van eenig misdrijf beschuldigd en hunne goederen verbeurd

*) Thomson
, p. 121.

2

)
Thomson in do Singapore Free-press van 24 November 1842; vgl.

Ritter, bl. 155.
3

)
Ritter, bl. 155, 1 5 G. Francis

,
bl. 31, stelt de bevolking op 3030

zielen, t. w. 2850 Maleijcrs, 120 Chinezen en GO Europesche militairen

met vrouwen en kinderen. Doch de post van militairen is thans ingetrok-

ken cn het getal Chinezen zeer verminderd.
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verklaard te zien, niettegenstaande men beweerde, dat velen rijk

in goud en diamanten waren. Ofschoon men geloofde , dat de Pa-

nembahan in bet bezit van groote schatten was , kon zijn paleis

in vervallen toestand met de hutten zijner onderdanen wedijveren.

De grond in den omtrek van Ngabang, ofschoon tot die deelen van

Landak beboorend, die voor den landbouw goed geschikt zijn, lag,

met uitzondering eeniger Chinesche tuinen, geheel onbewerkt, en

alle soorten van levensmiddelen waren schaarsch en duur, zoodat

zelfs een boen of eend naauwelijks anders dan door tusschenkomst

der afpersingen van den Panembahan te bekomen was 1
).

De heer van Lijnden schat het aantal huizen te Ngabang of

Landak op slechts 60 2
) , ’t geen in vergelijking met het getal,

door den heer Ritter opgegeven, in de veronderstelling dat beide

cijfers juist zijn, voor een grooten achteruitgang in de laatste ja-

ren zou getuigen. Ik denk echter dat de opgave van den heer Rit-

ter wat ruim, die van den heer van Lijnden wat bekrompen is.

Als eene bijzonderheid mag nog vermeld worden ,
dat de Panem-

bahan van Landak, bij uitzondering, niet slechts buffels, maar

ook eenige koeijen bezit 3
).

Opwaarts van Landak is de eerste plaats, die onze aandacht ver-

dient, de oude hoofdplaats Monggo. Deze kampong ligt op de

landpunt gevormd door de vereeniging der heide' bovenarmen van

de Landak-rivier, op een eenigzins verbeven, zandig terrein, van-

waar zij haren naam , die «heuvel” beteekent, ontleent. De ligging

is aangenaam en zelfs schilderachtig te noemen. Men ziet er eenige

koffij hoornen , die welig groeijen en bloeijen; doch er is niets, dat

er met eenige zorg wordt aangekweekt 4
).

Wij moeten nu nog nadere kennis maken met de bovenarmen

der Landak-rivier. Die welke van Monggo bij bet opvaren links

af naar Sambas gaat, t. w. de Bentjoekei of Mentjoekei ,
wordt,

volgens een reeds vroeger vermeld spraakgebruik, door de inboor-

lingen ook Batang-kiri of linkertak geheeten
;

terwijl de andere arm,

de Djamhoe , ook wel Batang-kanan of regtertak geheeten wordt.

Op beide deze rivieren, maar vooral op de Djamboe, die een zeer

sterk verval heeft , wordt de vaart door eene groote menigte riams

*) Thomson, p. 122, en in de Free-press, t. a. p.
2
) Van Lijnden N. T.

,
bl. 573.

3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 565, 612.
4

) Thomson, p. 122, Ritter, bl. 156.



84

of watervallen en zandplaten bemoeijelijkt. De riams worden ge-

vormd door opeenstapelingen van rotsen
, over en door welke zich

het water, soms wel een kwartier uurs ver, al bruischende en zie-

dende een weg baant, nu eens trapswijze, dan weder plotseling,

eenige voeten dalende, terwijl naar alle rigtingen zich wendende

stroomingen geboren worden. Soms valt het water bij deze riams

niet minder dan 12 en zelfs tot 20 voet. Evenwel zijn deze ri-

vieren met voorzigtigheid en de noodige kennis omtrent de ligging

der steenen en den loop der stroomen bevaarbaar en de eenige

weg, langs welken men de bovenlanden kan bereiken, tenzij men

dien naam aan de woeste en naauw kenbare paden der Dajaks,

alleen voor henzelven begaanbaar
, mogt willen schenken. Het

grootste gevaar is gelegen in het afvaren der riams, waartoe de

mogelijkheid van den waterstand afhankelijk is. Men bewondert

den moed der Landakkers, wanneer zij zich met hunne sampans

aan de gevaarlijke proefneming wagen. Eene hand verkeerd aan

het roer geslagen of een averegtsche zivaai van den pagaaijer, die

op de plegt is gezeten, doet het vaartuig in een oogenblik omslaan,

ten koste niet enkel der lading, maar ook van menschenlevens

,

daar Aveinige zwemmers in staat zijn aan den sterken stroom het

hoofd te bieden. Bij het opvaren Avorden de goederen gelost en gedra-

gen en de boot 0A7er de rotsen heen gesleept, ’t geen een eindeloos

oponthoud veroorzaakt 1
). Bij deze hinderpalen voegen zich die van

over da rivier hangend geboomte en van drijvende of vastzittende

stronken en boomstammen, die gemakkelijk zouden zijn te ver-

Avijderen , indien niet de inboorlingen zich liever getroostten jaar

aan jaar met deze kleine belemmeringen te worstelen, dan ze door

eene krachtige inspanning eens voor goed uit den Aveg te ruimen 2
).

Wanneer men de Bentjoekei opvaart, bereikt men, na vier of vijf

riams te zijn doorgewrorstcld , den mond van een kleinen zijtak,

de Rajang, en, ongeveer een uur roeijens verder, eene hangende

brug, van Dajaksch maaksel, die den naam draagt van Titi Ma-

djouw. Zij is geAormd van latten en teenen en overspant de rivier

in de gedaante eener boog, die in het midden 16 of 18 voeten

hoog is. Aan de eene zijde Avordt zij gedragen door een boom ,

die over het water hangt, aan de andere door eenige in den grond

') Thomson, p. 122, en in de Singapore Free-press, t. a. p., Ritter,

bl. 156, 157, van Lijnden N. T.
,

bl. 547.
2

) Thomson, p. 123.
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gedreven palen. Het midden wordt opgeliouden door lange wis-

schen , uit wortels gevlochten
,

die wel over een derde der lengte

van de brug om hare leuningen loopen , en op den oever aan boom-

takken zijn vastgemaakt. Nog een uur roeijens hooger komt men aan

eene aanlegplaats, Pangkalan Djenteng geheeten, vanwaar een pad

gaat naar de kampong Djenteng en vandaar naar eenige andere

Dajaksche kampongs, behoorend tot het distrikt Sekandis, op onge-

woon kleine afstanden van elkander gelegen. Het landschap is hier

zoo bekoorlijk, dat men zich naauwelijks verbeelden kan te mid-

den der wildernissen van Borneo te zijn. De bevalligsle afwisse-

ling van heuvelen en dalen, open velden en digte bosschen, wordt

nog verlevendigd door tallooze beken, die zich in alle rigtingen

kronkelen, nu zich met geweld van een uitstekende rots afstortend,

dan langs effener hellingen ridselend, dan weder zich verliezend in

de diepte eener enge vallei. Niets ontbreekt er om deze streek tot

een bloeijenden tuin te maken, dan de nijvere hand der menschen

,

door een helder hoofd bestuurd. Betrekkelijk is zij goed bevolkt
;
de

kampongs zijn echter onderling verbonden door paden ,
waarop men

soms meer kruipen dan gaan moet , nu eens onder het hooge alang-

gras als begraven wordt , en dan weder wegens de slijkcrigheid alle

kracht moet inspannen om op de been te blijven 1
). Hooger op aan

de Bentjoekei ligt eene kampong van denzelfden naam als de rivier,

waarover een pad loopt , dat van Ngahang naar Sambas voert 2
).

Op de rivier Djamboe ontmoet men, bij het opvaren, niet minder

dan 50 a 40 riams, aleer men het punt harer vereeniging met de

Padeh , op vijf dagen roeijens boven Monggo, bereikt 3
). Aan een

kleinen zijtak dezer rivier , de Rarangan geheeten , een kristal-

heldere stroom van zeer afwisselende diepte
,

die in het drooge

saizoen 5 of 6 voet beneden zijne oevers blijft, en ze nogtans in

den regentijd vaak te buiten treedt, verheffen zich, op twee beval-

lige heuvelen, die zachtkens uit het bed van het riviertje oprijzen,

sedert 1842 een drietal eenvoudige, van latten en boomschors ver-

vaardigde woningen, verblijven des lichts en des vredes te midden

der duistere woestenijen van dit eiland. Zij werden door de Ameri-

kaansche zendelingen Thomson en Youngblood opgerigt op eene

plek , door de Dajaks Oto genaamd , doch beter onder den naam

*) Thomson, p. 123, 124.
2

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 579.
3

) Ritter, bl. 156.
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van Karangan bekend, en hebben onder den vriendelijken naam van

»Forest-Home” bun en bunnen medearbeiders tot verblijf gestrekt

bij den arbeid tot verspreiding van het licht en den troost des

Evangelies, van welken wij het alleen te betreuren hebben, dat bij

tot dusverre zoo schaarsche vruchten heeft opgeleverd 1
). Doch het

is hier nog de plaats niet, om daarover in nadere bijzonderheden

te treden. Van Karangan, gelijk ook van het vroeger vermelde Sabe-

rang loopen naar Tajan paden van het ons reeds bekende karakter 2
).

Van Ngabang of Landak loopt een soortgelijke weg over de kam-

pongs Tobang en Saretok naar Rajang, de residentie van den vorst

van Tajan. De bekoorlijke en dikwijls zelfs verhevene natuurtoo-

neelen, die dit pad aanbiedt, worden door de reizigers, die het be-

zochten, hoogelijk geroemd. liet terrein is bezet met fraaije, ronde

heuvelen, doorsneden en omringd van enge en diepe ravijnen, die

zich in alle rigtingen vertakken, en bij afwisseling rijk met hoog

geboomte en kreupelhout bewassen. Bij Saretok vindt men geheele

bosschen van tengkawan-boomen. Ook groeit er de areng-palm we-

lig nevens velerlei andere vruchtboomen , en heeft de plaats door

de vervaardiging van areng-suiker eene zekere vermaardheid. Op de

naburige hoogten geniet men een vergezigt, dat tot de bovenlanden

aan de Bentjoekei en een deel van Mandor en Sambas beheerscht 3
).

In tegenovergestelde rigting gaat een pad van Landak op Man-

dor en vandaar naar Mampawa

4

). Dit herinnert mij ,
dat het tijd

wordt het gebied van Landak vaarwel te zeggen, en, daar wij Man-

dor reeds hebben leeren kennen , ten besluite van dit hoofdstuk

,

ook op Mampawa een vlugtigen blik te werpen.

De rivier van Mampawa ontspringt in het Pandan-gebergte en

stroomt vandaar met vrij groole snelheid in zuidwestwaartschc

rigting, doch met vele kronkelingen naar zee. Ter wederzijde van

haren mond ligt een heuvel, die den zeelieden tot verkenningstee-

ken dient, en twee palen westwaarts van daar steekt Tandjong

Banké, ook de Hoek van Mampawa geheeten, met eene scherpe

punt in zee uit De rivier is tot aan de reeds vermelde Chi-

1

)
Thomson, p. 125, 396—401, Journal of the Ind. Archipel., Vol.

III (1848), Miscellaneous notices, p. V—VIL
2

) Van Lijnden N. T., bl. 579.
3
) Thomson, p. 125—127.

4
) Van Lijnden N. T., bl. 579.

5

) Handleiding tot de aardrijksk. van Nederlands O. I. bezittingen ,
uit-

gegeven door do Maatschappij tot N. v. ’t A., bl. 195.
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nesche kampong Montedong 1
), en welligt hooger, voor vrij aanzien-

lijke praauwen en kanonneerbooten bevaarbaar. Zulke vaarluigen

komen ook gemakkelijk over de bank voor hare uitwatering, die

echter grootc schepen noodzaakt, een paar palen van hare monding

verwijderd te blijven. Hare oevers zijn doorgaans laag en digt

bewassen, en het aantal woningen, dat men er ziet, is uiterst ge-

ring 2
). Zij ontleent haren naam aan het rijkje, dat zich langs

hare oevers uitstrekt, en dat zelf weder van de, in de geschiedenis

van Borneo’s Westkust beroemde hoofdnegerie Mampawa den zijnen

ontvangen heeft. Deze hoofdnegerie is op een paar uren afstands

van het strand zeer aangenaam tegen de helling van een berg en

aan den oever der rivier gelegen. De dalem van den Vorst, met

muren uit een mengsel van verschillende soorten van aarde opge-

trokken, ligt op een eilandje, gevormd door een kanaal dat twee

punten der rivier, ter plaatse waar zij eene sterke bogt maakt,

vereenigt. Tijdens het aanleggen van het Nederlandsch établisse-

ment in 1822, ongeveer een vierde uurs lager aan de rivier, is

in het belang van het verkeer een nieuw Chineesch kamp, onder

den naam van Kampong Baroe, tegenover het fort aangelegd. Vroe-

ger was Mampawa eene zeer levendige handelsplaats, die vooral

door de Engelschen en Portugezen druk bezocht werd 3
); doch

thans is die handel grootendeels verloopen en de plaats heeft haar

voormalig gewigt schier geheel verloren. In 1850 kwamen te Pon-

tianak 28 vaartuigen, houdende 47 lasten, van Mampawa, terwijl 50,

houdende 54 lasten, derwaarts vertrokken. Deze cijfers zullen niet

veel van de gemiddelde verschillen, en waarschijnlijk is Pontianak

de plaats, waarmede Mampawa thans nog den grootsten handel

drijft 4
).

Na het herstel van het Nederlandsch gezag op Borneo’s Westkust

in 1818 hadden wij hier aanvankelijk een aanzienlijke bezetting met

een kostbaar établissement; thans wordt er het gezag van het Gou-

vernement nog slechts door een inlandsch gezaghebber met eenigc

oppassers gehandhaafd. Het Nederlandsche fort lag op den regter-

oever, op 1% uur roeijens van de uitwatering; de borstweringen

waren uit hetzelfde mengsel van aarde als de muren des dalems gc-

‘) Zfe boven bl. 62.
2

) De Stuers IIS.
,

bl. 16, 95, 96, 98.
3
) Tobias, bl. 10, Francis, bl. 31, Leyden, p. 30.

*) Van Lijnden N. T., bl. 621 ,
en de daarbij behoorende tabel.
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voniid. Aan elke zijde had het een front van 264 voet, en de rivier

was zoodanig met zwaar paalwerk afgezet, dat de vaartuigen slechts

onder het bereik van het Nederlandsche geschut konden op- en af-

varen 1
). Wat er thans nog van dat établissement overig is, kan

ik niet bepalen. Wegens den hoogen grond en de mindere koude

der nachten verdient Mampawa voor eene Europesche vestiging verre

de voorkeur boven Pontianak en Sambas 2
).

De bevolking van de negerie Mampawa wordt, zeker eer te hoog

dan te laag, op 2500 Maleijers, 80 Boeginezen
, 25 Arabieren en

50 Chinezen, te zamen 2455 zielen, geschat, die in den handel en

den landbouw hun levensonderhoud vinden 3
). Een ige vorstelijke graf-

tomben, met Maleische of Arabische opschriften, vormen de voornaam-

ste merkwaardigheid, die zij oplevert 4
). De Vorst voert den titel van

Panembahan, en erkent, zoo als ons volgend geschiedverhaal nader

zal leeren , de suprematie van den Sultan van Pontianak. Het geheele

aantal zijner onderdanen wordt op omstreeks 9500, waaronder bij-

na 6800 Dajaks, die in de binnenlanden verspreid zijn, begroot. 5
)

,

Tusschen de rivier van Mampawa en de Doeri is de lage en

moerassige kust gedekt door eenige eilandjes, zoo als Sitenga,

Daraar en Temadjoe. Nog digter aan het strand ligt Poelo Boengan.

Tegenover dit eiland is de kust met kokosboomen beplant , en er

zijn hier goede landingsplaatsen, vanwaar men het fort in een half

uur of drie-vierde uurs kan bereiken 6
).

‘) Van Grave HS. II, bl. 1, de Stuers IIS., bl. 96, 97, Francis,

bl. 31, Handleiding tot de aardrijksk. enz., t. a. p.
s
) Tobias Bijl. IIS., bl. 11.

3
) Francis, bl. 31. Hij rekent echter op bl. 4 in het geheele rijk slechts

1803 Maleijers en 9 Arabieren.

*) Blume, bl. 152.
5
) De opgaven van Hartmann HS. I, bl. 14, en van Francis, bl. 31,

zijn nagenoeg gelijkluidend, die van Tobias, bl. 22, ook dan wanneer men
de Chinezen bij Pontianak of Sambas rekent, veel hooger. Zie hier het

vergelijkend overzigt der drie opgaven.

Maleijers. Chinezen. Dajaks. Totaal.

Tobias 6500 8000 20,500 35,000.

Hartmann 1803 914 6776 9493.

Francis 1918 808 6776 9502.

Bij de opgave van Francis heb ik 106 Boeginezen en 9 Arabieren, als

bij de andere opgaven niet afzonderlijk voorkomende
,

bij de Maleijers ge-

voegd. Melvill van Carnbée’s statistieke kaart stelt de bevolking van

Mampawa op 12,000 zielen en de oppervlakte op 31,9 vierk. mijlen.
6

) De Stuers IIS., bl. 98, G. Muller, bl. 354.
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Het gebied der Sambas-rivier. — Grootte, bevolking en grenzen van Sam-

bas. — Loop der rivier. — De negerie Sambas. — Handel van Sambas. —
Het Nederlandsch établissement. — Tooneelen op de rivier. — Fort Sorg. —
Pamangkat. — Rivieren bezuiden Sambas. — De Chinescke mijn-districten. —
Mijnarbeid

,
handel

,
landbouw en visscherij der Chinezen. — De partijen van

Tai-kong en Sin-ta-kioe. — Sinkawang. — Koelor en Tengaban. — De vlakte

en het meir van Montrado. — De hoofdplaats Montrado. — Poelo Kabong en

Tandjong Batoe-Belat. — Districten ten Oosten en Noorden der rivier van

Sambas. — Tandjong Boegi-raja. — Tandjong Pajong. — De berg Palo. —
Likoe. — Tandjong Palo en de naburige eilanden. — Tandjong Api. —
Tandjong Datoe,

Het gebied der Sambas-rivier beslaat het noordelijk deel van

Borneo’s Wester-afdeeling, en wordt aan de kust door de voorge-

bergten Tandjong Datoe ten Noorden en Tandjong Batoe-Belat ten

Zuiden begrensd. De bergketen , die van den Bajang-Mioct of bet

Krimbang-gebergte in noord-westwaartsche rigting naar Tandjong

Datoe loopt, en waartoe de toppen Goebang, Baja, Djangoeï

en Koemei l
)
belmoren , vormt de waterscheiding met het gebied

van de Serawak-rivier en eenige kleinere stroomen , die naar de

Noordkust afvloeijen, terwijl de reeds vermelde bergketen, die van

den Bajang-Mioet westwaarts naar Tandjong Batoe-Belat gaat, de

waterscheiding met de Kapoeas en de rivier van Mampawa vormt 2
).

Binnen dezelfde natuurlijke grenzen is ook het rijk van Sambas

of de assistent-residentie van dien naarn begrepen
, behalve dat de

Chinesche kolonisten , tot Sambas gerekend , zich ook ten Zuiden

*) De Koemei schijnt dezelfde te zijn, die bij Blume
,

bl. 137, 139,
141 ,

naar George Mullers onleesbaar handschrift Kwooe en Kuaai is ge-

noemd. De kaart van Melvill van Carnbée heeft, ongeveer op de plaats,

waar ik den Koemei meen te moeten zoeken
,
den berg Pangi.

2

) Regeringsbesluit van 28 Febr. 1846, hij Temminck, bl. 151; vgl.

boven bl. 5, 6.
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van Tandjong Batoe-Belat tot aan de Doeri-rivier hebben uitgebreid,

waarom van Pahoedjan af niet bet gebergte, maar de Doeri als

grens tusschen Sambas en Mampawa beschouwd wordt 1
). De uit-

gestrektheid van bet rijk van Sambas wordt geschat op 244,3 vierk.

geographische mijlen en de bevolking op 46,819 zielen 2
), verdeeld

in 9403 Maleijers, 351 Boeginezen, 18 Arabieren, 16,284 Chi-

nezen en 20,601 Dajaks, terwijl de nog overige 200 voor de Eu-

ropesche ambtenaren en het garnizoen schijnen aangenomen. Er

bestaat echter reden om te vermoeden , dat deze opgaven eenige

duizenden beneden de waarheid zijn, en zelfs werd door een wel-

onderrigt schrijver, in 1848, het getal alleen der Chinezen, in de

afdeeling Sambas gevestigd, nog zonder vrouwen en kinderen, op

ongeveer 34000 geschat 3
). Het gcheele gebied vormt een driehoek,

aan de Noord-oostzijde door Serawak, aan de Zuid-oostzijde door

Mampawa en Landak , aan de Westzijde door de zee bepaald.

De rivier van Sambas ontspringt in het Pandan-gebergte op de

grenzen van Landak en doorstroomt eerst het door vele Dajaks

bewoonde distrikt Larah, hetwelk, gelijk wij elders breeder zien

zullen, van 1823—1828 eene Nederlandsche assistent-residentie uit-

maakte, in welke te Sebaloe en elders kolïij-tuinen waren aange-

legd, doch sedert aan het bestuur van den Sultan van Sambas

werd teruggegeven en thans bijna geheel in de magt der Chinezen

J

)
Regeringsbesluit van 28 Februarij

,
1846 ,

t. a. p. ;
vgl. boven

bl. 60.
2

)
Statistieke kaart van Melvill van Carnbe'e. Zie hier eenige andere

opgaven.
Maleijers. Chinezen. Dajaks. Totaal.

Van Grave HS. I, bl. 2. 9752 6284 20,601 36,637.

Tobias, bl. 22. 36,000 7000 84,000 127,000.

Francis, bl. 3. 9734 16,284 20,601 46,619.

Bij do Maleijers zijn hier in de opgaven van van Grave en Francis 331

Boeginezen, bij die van eerstgemelden nog 18 Arabieren geteld. Trekt men
dezen af, dan blijkt het dat beiden 9403 Maleijers tellen, en dat beider

opgaven dus geheel gelijkvormig zijn, behalve dat Francis het getal Chine-

zen naar gissing met een rond cijfer van 10,000 heeft vermeerderd. Het

eindcijfer van Francis komt ook op 200 zielen na met dat van Melvill van

Carnbée overeen
,
en het verschil moet waarschijnlijk uit de bijvoeging van

dat cijfer voor Europeanen verklaard worden. Zoo zouden dan al de ge-

melde opgaven
,
met uitzondering van de blijkbaar veel te hooge van To-

bias
,
teruggaan op het cijfer, bij de in 1823 door van Grave verordende

telling verkregen, ofschoon die resident zelf de hem opgegevene getallen

wel 24,000 zielen lager dan het ware cijfer stelde. Van de Velde, bl. 66,

rekent de bevolking van Sambas op 96,000 zielen.
s

) Van Kervel, bl. 190.
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is. Bij Batoe-oedjong veroenigt zich de rivier met een zijtak, die

meer oostwaarts op de grenzen van Landak ontspringt en op

sommige kaarten Simpang Sambas heet *) , en stroomt vervolgens

voorbij de Chinesche kampong Ledo , waar zij voor gewone rivier-

vaartuigen bevaarbaar wordt. Te Ledo neemt zij de wateren op

van eene kleine en onbevaarbare rivier van dienzelfden naam,

langs welker oevers een pad gaat naar de Chinesche kampong Loe-

mar, ’t welk, nu over steile hoogten, dan door diepe ravijnen

loopend, en de rivier zelve herhaaldelijk snijdend, den wandelaar

lallooze moeijelijkheden oplevert 2
). De Sambas-rivier vormt bier

de grensscheiding tusschen de distrikten Loemar ten Westen en

Kendei ten Oosten , en na nog de Sangouw-rivier en een paar

kleinere stroompjes te hebben opgenomen ,
ontvangt zij bij Soeka-

lalang de wateren van de Kiri-ri vier , die haar van den berg Raja

op de grenzen van Serawak toestroomen. Tot dusverre is de al-

gemeene rigting der Sambas-rivier noordwaarts , maar hier buigt

zij zich zuid-westwaarts om en volgt deze rigting tot aan zee. Een

weinig lager bevindt zich een natuurlijk kanaal, Trocsan geheeten,

voor kleine praauwen bevaarbaar , dat de rivier verbindt met den

regterarm van een harer takken, de kleine Sambas-rivier geheeten,

met welke zij zich slechts drie of vier uren boven hare monding

vereenigt. Vooraf neemt zij echter nog eenige haar van de Noord-

zijde toevloeijende kleinere slroomen , zooals de Boemi en Boelan

tot zich, gelijk ook de kleine Sambas-rivier, na de zamenvloeijing

harer twee bovenarmen, zich met eenige takken, zooals de Seminis

en andere voedt , alvorens zij zich aan de Zuidzijde in de groote

rivier uitstort 3
). De Seminis-rivier verdient hier opzetttelijke ver-

melding, omdat hooger aan hare oevers de Chinesche vestigingen

Sebawi en Seminis gelegen zijn; zij is bevaarbaar, ofschoon door

de tallooze menigte boomstammen, waarmede zij bedekt is, de vaart

in hooge mate wordt bemoeijelijkt 4
).

‘) B. v. de kaart van von Derfelden van Hinclerstein.
3

) De Stuers HS.
,

bl. 27.
3

) Deze bijzonderheden omtrent den loop der Sambas-rivier berusten

meest op de vergelijking van eeno figuratieve kaart en eene afzonderlijke

schets van de monding der Sambas-rivier en den loop der kleine rivier

tot aan de hoofdstad
,

beide behoorende bij het rapport van den heer de
Stuers

,
met het kaartje van van de Graaff en de kaarten gevoegd bij de

„Verwikkelingen.” Zie ook v. d. Velde, bl. 65, Earl, p. 251.
4

) Van Grave HS. II, bl. 2.
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Dc rivier van Sambas schijnt aan hare monding , die op 1° 12'

24" N. B. en 109° 1 ' 50" 0. L. van Greenwich gelegen is *), eene

der grootste van geheel Borneo te zijn; en hoewel ook zij, even

als al de mondingen der Kapoeas, door een groote modderbank

,

Rakit-tiram geheeten , eenigermate gesloten wordt , levert dit voor

de scheepvaart weinig hindernis op , daar hij hoogen waterstand

schepen van 16 en 18 voeten diepgang die gemakkelijk kunnen

overzeilen , en verder niet slechts de groote maar ook de kleine

rivier een eind ver kunnen opvaren 2
). Dit is te meer van belang,

daar de hoofdnegeric des rijks, mede Sambas geheeten, aan de

kleine rivier gelegen is, ter plaatse, waar door de zamenvloeijing

harer twee bovenarmen een schier-eiland gevormd wordt. Zulk

eene plaats der vereeniging van twee stroomen werd door de bewro-

ners van Borneo hij voorkeur tot het stichten hunner kampongs

uitgekozen. De aanleg van Sambas heeft, vooral door deze omstan-

digheid, maar ook nog in andere bijzonderheden veel overeenkomst

met dien van Pontianak. Ook hier staat de missighit of Moham-

medaansche tempel, een vrij aanzienlijk, ofschoon slechts van hout

vervaardigd gebouw, op de uiterste punt van het genoemde schier-

eiland, terwijl zich daarachter de in 1832 vernieuwde dalem (pa-

leis) van den Sultan van Sambas verheft. Deze laatste is een

houten gebouw, met sirappen gedekt, en van alle den Europeaan

in het oog vallende sieraden verstoken; de balei of gehoorzaal, door

een groot houten paviljoen vlak voor het woonhuis gevormd, heeft

in plaats van ramen groote boogvormige openingen , en heeft een

paar ouderwetsche Ilollandsche meubelstukken tot eenig ornament 3
).

De woningen der Maleijers, die ook hier, wegens den moerassigen

bodem, hoog van den grond op palen gebouwd zijn, staan in de

*) Teenstra, Bekn. Beschrijv. der Ned. Overz. Bez.
,

bl. 436.
2
) Tobias, bl. 11, vgl. v. d. Velde, bl. 65. Over de modderbank zie

Blutne
,

bl. 130. „ Groote schepen ,” zegt hij, „blijven niet zelden op deze

bank vast zitten
,
maar geraken ligt door het uitbrengen van een werpan-

ker of ook buitendien alleen door den stroom weder vlot. Dit is vooral

het geval met de groote Chinesche jonken, die niet zooals onze schepen

kunnende bestuurd worden
,
somtijds eenige dagen lang zonder letsel daarop

blijven zitten, tot dat zij weder vertrekken. Ook kunnen groote vaartuigen

wel een voet diep met de kiel door den modder loopen
,

zonder daardoor

in het zeilen merkbaar gehinderd te worden. De beste tijd om over deze

bank te komen is tusschen 9 en 10 uren des morgens, bij het opkomen
van den zeewind

,
wanneer men dadelijk de rivier kan opzeilen tot 4 of 5

uren na den middag.”
3

) Francis
,

bl. 29 ,
v. d. Velde

,
bl. 65 , 66 ,

Eaid
, p. 223.



93

grootste onregelmatigheid, deels op dezelfde landtong, deels op de

beide daartegenover liggende oevers, maar vooral op den linker-

oever verspreid en als opeengestapeld. Er is daaronder geen enkel

steenen gebouw, en zij vormen geene straat, daar er tusschen de

buizen geene andere gemeenschap bestaat dan door middel der ri-

vier, waarom ook elk huis van een of meer booten voorzien is,

vastgemaakt aan eene ladder, die van den oever naar den ingang

der woning voert. Daaronder zijn vele aanzienlijke vaartuigen, die

door hun gedurig op- en nedervaren nog de grootste levendigheid

aan de plaats bijzetten. Even als te Pontianak hebben de meeste

handelstransactiën op het water plaats. De handelaars openen de

winkels op hunne vaartuigen, en zelfs rijst, zout en andere dage-

lijksche behoeften, die op Java op geregelde passars worden ver-

kocht, worden hier slechts op kleine praauwen, lantings genaamd,

die den kooplieden en hunnen huisgezinnen tevens tot woningen

strekken, te koop aangeboden. Op den linkeroever ligt ook het

Chinesche kamp, dat hier weder uit twee tegenover elkander staande

rijen van planken woningen, met sirappen gedekt, bestaat; deze

straat wordt echter nog door een dwarsliggend blok huizen, waarin

toptafcls gehouden worden
,

gesloten. De tempel of tei-pekkong

staat op een afgezonderde plek 1
). De bevolking van Sambas wordt

doorgaans op 9 a 10,000 zielen geschat , waaronder 18 Arabieren,

ruim 300 Boeginezen en omstreeks 500 Chinezen, terwijl al de

overigen Maleijers zijn 2
).

Omtrent den handel van Sambas, het voornaam middel van be-

staan der bevolking, kan ik, bij gebrek van bescheiden, slechts

weinige bijzonderheden mededeelen. Ten gevolge der verwoesting

door de Engelschen in 1811 , die de vlugt van een groot deel der

bevolking ten gevolge had, bevond zich Sambas tijdens het herstel

van het Nederlandsch gezag op de Westkust in een staat van diep

verval. De handel
,

vroeger vooral op Java , Celebes , de kusten

van ’t Maleisch schiereiland en Siam gedreven , was grootendeels

verloopen en naar Pontianak verhuisd 3
) , en ook sedert heeft

0 Francis, bl. 30, Earl
, p. 222, v. d. Velde, bl. 66.

2
) Francis, bl. 31, van de Velde, bl. 66. Francis geeft op 350 Boe-

ginezen, terwijl hij 'er bl. 3 slechts 331 stelt, en 300 Chinezen, die ik

gemeend heb, volgens van Kervel, bl. 190, op 500 te mogen stellen. In-

tusschen verdienen deze cijfers lang geen onbepaald vertrouwen.
3

) Van Grave HS. I, bl. 1.
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Sambas zich slechts zeer langzaam hersteld, en blijft het als han-

delsplaats natuurlijk bij het, voor den handel met de binnenlanden

zoo veel voordeeliger gelegen Pontianak achterstaan, ofschoon het

daarmede gelijktijdig, bij besluit van 18 Febr. 1853, onder zekere

beperkingen tot vrijhaven verklaard werd

1

). Het ontbreekt echter

den inwoners niet aan ondernemingsgeest , en inzonderheid is de

kustvaart, grootendeels met inlandsch getuigde, maar ook ten deele

met ra-vaartuigen gedreven , niet onbelangrijk. Het eenige echter

wat ik hieromtrent bepaaldelijk kan opgeven, is in de volgende

tabel betreffende hel verkeer tusschen Sambas en Pontianak bevat.

Te pontianak van sambas Van pontianak naar sambas
AANGEKOMEN. VERTROKKEN.

Jaren. Vaartuigen. Lasten. Vaartuigen. Lasten.

In 1843 32 592 47 530
» 1844 39 494 45 309
» 1845 50 971 V, 43 628
D 1846 33 516 25 328
» 1847 39 364 33 386
» 1848 37 367 25 78
» 1849 47 378 41 236
» 1850 69 925 59 485 *)

In 1822 en 1825 bedroeg het geheele getal vaartuigen te Sam-

bas binnengekomen 194 en 209, terwijl in dezelfde jaren 107 en

154 vaartuigen van daar vertrokken 3
).

Een weinig lager dan de stad ligt aan den regteroever der rivier

het Nederlandsch établissement , vanwaar men in ongeveer een

half uur naar eerstgenoemde oproeit. Het bestond in 1832 uit een

tolhuisje, dat tevens voor bureau moest dienen, eene residents- en

kommandants-woning, een pakhuis, eene gevangenis, een van aarde

opgeworpen fortje met de noodige gebouwen voor de bezetting

,

eenige kleine gebouwen voor de soldaten buiten het fort , en twee

vlaggestokkcn. Sedert is het, voor zoo veel mij bekend is, niet

van gedaante veranderd. Het fort is met eenige achtponders be-

wapend, en de geheele breedte der rivier wordt door zijn geschut

bestreken. Al de gebouwen van het établissement zijn van hout,

laag en zonder verdiepingen. In 1822 werden zij te zamen door

110 personen, soldaten en bedienden daaronder gerekend, bewoond;

doch bij besluit van 23 Maart 1833 is het garnizoen aldaar op

slechts 5 officieren en 82 onderofficieren en manschappen gebragt,

‘) Zie boven, bl. 18; vgl. Earl, p. 217.

*) Tabel bij v. Lijnden N. T.
,
behoorende bij bl. 621.

3

) Van Grave HS. I, bl. 3.
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en sedert in den regel op dat cijfer gebleven 1
). Het établissement

ligt, even als te Pontianak, op moerassigen grond, en is aan alle

zijden door digte wildernissen omgeven 2
). Een berijdbare weg is

bier nergens, en zou, zoo wel wegens den doorweekten, alluvialen

bodem, als wegens de talrijke stroomen en waterloopen, niet zon-

der groote moeite en kosten zijn aan te leggen. Trouwens er zijn

hier paarden noch lastdieren, en de rivieren verschaffen zulke ge-

makkelijke middelen van gemeenschap met de binnenlanden, dat

men aan wegen weinig behoefte heeft 3
). Men heeft echter in 1852

tusschen bet établissement en de negerie, tot bevordering van het

verkeer, eene geregelde passar aangelegd. Voor de Europeanen is

Sambas lang geene aangename plaats, daar zij niet slechts door

het gemis van gezellig verkeer, maar ook nog door de duurte en

schaarschte aller geriefelijkheden aanmerkelijk bij Pontianak achter

staat 4
). Wat den invloed van het klimaat op de gezondheid der

Europeanen betreft, luiden echter de meeste getuigenissen gunstig;

het verschil met Pontianak is in dit opzigt niet groot, gelijk ook

de gesteldheid van het terrein en van den dampkring nagenoeg de-

zelfde zijn, maar schijnt toch eenigzins in het voordeel van Sam-

bas te wezen 5
).

Met een snelgaande praauw, met het vereischt getal pagaaijers,

b. v. 80 bemand, kan men van de uitwatering in acht of negen

uren naar de woning van den assistent-resident opvaren ,
ofsclioou

grootere schepen daartoe wel drie dagen werk hebben. De reden

hiervan is dat de rivier, aleer men deze plaats bereikt, door eenige

rotsen
, die omstreeks 200 voet ver doorloopen en drie voet onder

water liggen, bijna over hare geheele breedte wordt afgesloten 6
),

Men beweert dat men deze rotsen bier eenmaal met opzet heeft laten

zinken , ten einde de hoofdplaats tegen een aanval met schepen te

beveiligen. Het zingen der rivier , hetwelk bier zoowel als te

Pontianak soms wordt waargenomen , beeft men getracht door de

sterke schuring des waters langs deze steenen te verklaren , wan-

neer het na zware regens met buitengewone kracht zeewaarts vloeit;

‘) Offic. Stukk. HS., bl. 253; vgl. Verwikk., bl. 276.
s
) Francis, bl. 29, 31 ,

Earl
,

p. 221, 222.
*) Earl

,
p. 222.

4

) Francis, bl. 30, v. d. Velde, bl. 66, Earl, p. 221.

*) Tobias Bijl. HS. , bl. 5, 6, 7, Earl. p. 223; ongunstiger spreekt

daarover v. d. Velde, bl. 65.
6

) Francis, bl. 29, Tobias, bl. 11.

I. 13
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doch daai’ dit verschijnsel zich niet tot de rivier van Sainbas be-

paalt, moet eene meer algemeene oorzaak daarvoor worden aange-

nomen 1
).

De tooneelen die de rivier van Sambas bij het opvaren naar de

hoofdplaats oplevert, zijn nog eentoonigcr en de gezigten minder

fraai dan op de rivier van Pontianak. De ingang der rivier wordt

gevormd door twee veruitstekende landtongen, die elkander tot op

een afstand van omstreeks honderd Rijnlandsche roeden naderen,

terwijl tusschen beide nog eene hooge , digt begroeide rots, Poelo

Kombang of Batoe Sabing geheeten en door hare rijke oesterban-

ken bekend , het hoofd midden uit den stroom opsteekt. Op de

landtong ter regterzijde verheffen zich tot eene hoogte van 500

a 400 voeten drie klipachtige heuvels , die den naam van Goe-

nong Kalembouw dragen; een enkele heuvel, Peniboengan geheeten,

vertoont zich op de tegenovergestelde punt, terwijl zich daar achter,

wat dieper landwaarts, de aanzienlijke berg Pamangkat ter hoogte

van 800 a 900 voeten verheft. Is men dat punt voorbij , dan be-

vindt men zich in een ruime kom , die schier een meir ware te

noemen en eene ontzaggelijke watermassa bevat. Ofschoon nu de

rivier weldra hare bedding weder vcrnaauwt, behoudt zij toch eene

ontzagwekkende breedte, Behalve de Chinesche kampong aan den

voet van den Pamangkat , vindt men aan de beide oevers , tot aan

den ingang der Kleine-rivier en verder vandaar tot aan de hoofdplaats,

geene enkele bewoonde plek en niet het kleinste stukje bebouwden

grond. Alles is moeras en wildernis, waartusschen zich hoornen

van verbazende hoogte verheffen , en de stilte wordt somtijds zelfs

naauwelijks door de sporen der aanwezigheid van dieren afgebroken.

De Kleine-rivier biedt echter, bij iedere harer kronkelingen, bekoor.

‘) Yan de Velde
,

bl. 65 ; vgl. boven bl. 23. Ook op de rivier van Ba-

njer-massin wordt dit verschijnsel waargenomen. Zie daarover Schwaner
B.

,
bl. 31. „De natuurkundige verklaring van dit verschijnsel,” zegt

deze schrijver, „is niet gemakkelijk. De toonen schijnen zich onder het

vaartuig, en wel over de geheele oppervlakte, die met het water in aan-

raking is
,

te ontwikkelen : sterk en aanhoudend
,

als het vaartuig door

roeijen wordt voortgedreven; kort en afgebroken, wanneer het, stil aan

den oever liggende, door den golfslag slechts eene schommelende beweging

verkrijgt. Wrijving van brak water over een vast ligchaam schijnt der-

halve eene oorzaak van het ontstaan van dit verschijnsel te zijn. De in-

boorlingen schrijven het, misschien niet ver bezijden de waarheid, aan de

vermenging van het zoete met het zooveel zwaardere zeewater toe. Hoe
verder de zee in de rivier kan opklimmen, des te verder landwaarts in kan

deze raadselachtige watermuziek worden waargenomen.”
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lijke boschpartijen aan, vaak niet minder opmerkelijk door de gril-

ligheid dan door de weligheid van den tropischen plantengroei.

Hier huisvest de orang-hoetan nevens zwermen van kleinere apen ,

die den voorbijvarende niet zelden door hunne wonderlijke spron-

gen vermaken
;

hier huwt zich het gegons van myriaden insekten

aan het gezang en gekras der vogelen
;

terwijl vervaarlijke kaai-

mannen hunne prooi van tusschen de waterplanten aan den oever

beloeren 1
).

De straks beschreven ingang der rivier verdient uit een militair

oogpunt onze bijzondere opmerkzaamheid. Het loopt in het oog

dat eene versterking op heide, of zelfs op eene der heide landtongen

opgerigt
,

eene uitmuntende defensie moet opleveren , tevens zeer

geschikt om de inlanders , die zich boven de monding aan de ri-

vier mogten willen nederzetten , tegen allen overlast van den kant

der zeeroovers te beveiligen. Reeds in 1823 maakte de Generaal de

Stuers op het gewigt van dit punt opmerkzaam, en later werd wer-

kelijk wel eens het plan gekoesterd
, om zoodanige sterkten aan te

leggen en tevens het geheele Nederlandsche établissement naar den

mond der rivier te verleggen; doch het heeft steeds, uit hoofde der

kosten, op de onverbiddelijke eischen van het batig saldo moeten

afstuiten 2
).

Aan den voet van den heuvel Peniboengan stonden voor ruim der-

tig jaren eenige hutten, door 50 a GO Chinesche visschers bewoond.

Deze trokken zich in 1822 terug naar de kampong Pamangkat

,

gelegen aan een klein riviertje van denzelfden naam, dat zich bin-

nen den mond, vlak hij den Peniboengan, met de Sambas-rivier

vereenigt. De kampong is zeer uitgestrekt en loopt binnenwaarts

tot aan den voet van den berg Pamangkat , die voormaals de kern

van een eiland vormde , ’t welk door aanslibbing met den vasten

wal verbonden is 3
) , en door zijn bijzonderen vorm den schepe-

ling een zeker herken ningstecken aanbiedt. Op den berg wonen eenige

Dajaks, wier rijstvelden, langs de zachte hellingen aangelegd, tus-

schen het hoog geboomte en de schaduwen der bergwanden een be-

koorlijk gezigt opleveren. De kampong Pamangkat w7as in 1823

door 5 a 600 Chinezen bewoond, die, in de twisten tusschen hunne

') Van de Velde, bl. 65, Earl
,

p. 215, 216, Francis, bl. 29, Mil-

lies, bl. 214.

*) De Stuers HS.
,

bl. 107, 108, v. d. Velde, bl. 65.
3
) Tobias, bl. 12.

13*



laudgenooten van Tai-kong cn Sin-ta-kioe de partij der laatstge-

noemde, tevens die van het Nederlandsch Gouvernement, gekozen

hebbende, tot de zoogenaamde «goede Chinezen” gerekend werden.

In deze kampong vestigde de Generaal de Stuers in 1825, om al-

thans iets te doen , een observatie-post van zes man , van het gar-

nizoen van Sambas gedetacheerd, om alle maanden te worden afge-

wisseld, Dezen post heeft men later doen vervallen, en het gevolg

was dat de oproerige Chinezen van Montrado in 1850 de kampong

onverhoeds overvielen, de vreedzame inwoners verjoegen, en, met

het oogmerk om de rivier af te sluiten, zich hier nestelden; —
een treffende proef van de verderfelijke gevolgen der verkeerde zui-

nigheid
, die zoo vaak ons bestuur op Borneo heeft gekenmerkt.

Ik zal elders het moorddadig gevecht en treffend verlies vermelden

,

waardoor de herovering van dezen belangrijken post heeft moeten

gekocht worden. Toen eerst
,

nadat het bloed onzer dapperen had

gevloeid en de aftrekkende muiters het schoone kamp verbrand en

de heerlijke rijstvelden in den omtrek verwoest hadden, heeft men

voor het gewigt van den Peniboengan, als militairen post, de oogen

geopend. Toen is op deze hoogte een fort opgeworpen , met den

naain van den overste Sorg, kommandant der expeditie, prijkende,

hetwelk, met twee achtponders en twee mortieren gewapend, thans

de monding der rivier en Pamangkat beheerscht 1
),

’t Is mij bij den nog voortdurenden staat van oorlog in dit ge-

deelte van Borneo niet mogelijk te bepalen, in hoeverre zich Pa-

mangkat van den doorgestanen schok heeft hersteld en de bevol-

king in het bezit harer woningen en rijstvelden is teruggekeerd.

Ik kan die plaats slechts beschrijven volgens de berigten van hen,

die haar vóór de verwoesting gezien hebben. De rijstvelden van

Pamangkat strekten zich oostwaarts van den berg uit, tot zij zich

aan die eener andere Chinesche vestiging, Boedoek geheeten, aanslo-

ten 2
). Een klein deel der bevolking leefde van den handel en

hield een passar; een ander deel legde zich op de hier zeer voor-

deelige vischvangst toe, en voorzag een groot gedeelte van Montrado

en andere bovenlanden van gezouten visch
;
maar het hoofdbedrijf

der meesten wras de landbouw. De rijstkultuur is hier zoo voor-

deelig, dat men van één gantang (15| oude ponden) zaai-padi, 180

*) Millies, bl. 214, 215, de Stuers HS., bl. 108, 109, Verwikk., bl.

327, 328 ,
338.

s

) De Stuers HS., bl. 109.
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a 200 gan taligs kan oogsten, terwijl 100 gantangs padi 45 a 50

gantangs rijst opleveren. Het uiterlijk voorkomen van Pamangkat

en eenige soortgelijke vestigingen deed in deze streken aan Euro-

pesclie dorpen denken. De stevig gebouwde woningen stonden op

vasten grond, de velden waren regelmatig afgescheiden
,

goed be-

werkt en van gemakkelijke voetpaden doorsneden. De werkzaam-

heid van den Chinees deed zijnen schoorsteen rooken en verschafte

hem vleesch en visch, eijeren en groenten voor zijne tafel. De

woningen en buurten der landbouwers lagen te midden der aange-

naamste landouwen; hoenders en eendvogels zag men er in menigte

rondloopen , en men hoorde er het geblaf van den trouwen hond

,

die zijnen meester in het veld en op de jagt volgde: want de Chi-

nees verrast niet zelden, met eenige koppels honden, de wilde var-

kens en herten in de moerassige bosschen zonder schot, of hij

velt ze met een geweer, dat, in plaats van met haan, slot en vuur-

steen, slechts met een brandende lont voorzien is. Te midden van

welvaart en overvloed, leefden zoo deze nijvere landbouwers stil

en gastvrij, tot ben het oorlogsgeweld uit hunne vreedzame wo-

ningen verdreef 1
).

Tusschen den mond der Sambas- en dien van de Doeri-rivier, welke

laatste de grens tusschen het gebied van Sambas en Mampawa uit-

maakt, vloeijen een aantal kleinere slroomen in zee, van welke

de voornaamste, met het oog op de hier overal gevestigde Chinesche

mijnwerkers, als handels- en gemeenschapswegen niet van belang

zijn ontbloot, en dikwijls in mijn verbaal zullen vernield wor-

den. Die, welke verdienen gekend te worden, volgen elkander van

het Noorden naar het Zuiden in de volgende orde op : de Sebang-

kouw of rivier van Boedoek, de Selakouw , de Sinkawang, de

Djintang en de Sedouw
,

allen ten Noorden van Tandjong Batoe-

Belat, en de Socngei Baja tusschen genoemd voorgebergte en de

Doeri-rivier. Tusschen deze rivieren en landwaarts in tot aan de

rivier van Sambas liggen de goiidvvasscherijen en kampongs der

Chinezen verstrooid. Zij bewonen hier het schoonste , vruchtbaar-

ste en gezondste gedeelte der geheele Westkust 2
) ;

en ofschoon zij

niet de eenige bewoners dezer landen zijn, maar in sommige stre-

ken ook Dajaks worden aangetroffen, kan men rekenen dat dit ge-

heele gebied onder de heerschappij der Chinesche mijn-vereenigingen

‘) Millies, bl. 215, 216.
s

) G. Muller, bl. 354.
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of zoogenaamde kongsies slaat , en liet gezag van den Sullati van

Sambas alleen in naam erkent. De Dajaks leven hier met de Chi-

nezen doorgaans op broederlijken voet; zij zijn vaak door huwelij-

ken met hen vermaagschapt
, worden lot hunne feestmalen toegela-

len en spreken veelal hunne taal, terwijl de vorsten geen andere

voordeelen van hen trekken
, dan die uit den gedwongen ruilhandel

voortspruiten, in welken de Dajaks, in weerwil der verregaande

woekerwinst van hen gevorderd
, zoo zij slechts zout en tabak

verkrijgen kunnen
,

gemakkelijk berusten. Toen de assistent-resi-

dent van Sambas, van de Graaff, in 1844 Montrado bezocht, waren

daar een getal van ruim 1000 Dajaks uit de omstreken vereenigd,

die door de Chinezen op eene gulle en gastvrije wijze behandeld wer-

den 1
). Niet altijd echter is de verhouding zoo vreedzaam, en ik zal

in het vervolg meermalen proeven der verdrukking hebben hij te

brengen , die de Dajaks vaak van de Chinezen ondergaan
; maar

het schijnt dat de Chinezen, wanneer zij Dajaksche vrouwen huwen,

de ouders en dikwijls de geheele familie onder hunne bescherming

nemen 2
).

Men kan dit gansche gebied, naar de vijf voorname thans be-

staande mijn-vereenigingen, die zoogenaamde groote mijnen of nams

bewerken, in vijf distrikten splitsen, te weten Sepang, Boedoek,

Loemar, Montrado en Larah
;
de menigvuldige kleinere vereenigin*

gen, tot de bewerking van sangsa’s of kleine mijnen gevormd, zoo-

wel als de kampongs hij de mondingen der rivieren, staan allen tot

eene der hoofd-kongsies in naauwere betrekking, en kunnen gerekend

worden daarmede één geheel uit te maken. De grenzen tusschen deze

distrikten zijn echter niet wel met naauwkeurigheid te bepalen. In

het algemeen kan men aannemen, dat Sepang, waartoe ook de

reeds vermelde plaatsen Pamangkat, Sebawi en Seminis belmoren,

zich aan de kust van de Sambas-rivier tot aan de Sebangkouw

,

Boedoek van de Sebangkouw tot aan de Selakouw , en Montrado

van de Selakouw tot aan de Doeri uitstrekt. Landwaarts in wor-

den de noordelijke en zuidelijke grenzen dezer distrikten door den

loop dierzelfde stroomen bepaald; ten Oosten wordt Sepang, ofschoon

ook de Chinesche vestiging in het landschap Siding aan de Kiri-

rivier daartoe gerekend wordt, in het algemeen door den linker-

bovenarm der kleine Sambas-rivier begrensd, terwijl zich vandaaraf

’) Van de Graaff R.
,

bl. 69, 70.
s

) Earl
,

p. 293 ,
294.
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oostwaarts tot aan de groote rivier het gebied van Loeinar uitstrekt.

Montrado breidt zich binnenwaarts uit tot aan den voet van het ge-

bergte Bawang, terwijl oostwaarts vandaar Larah aan de boven tak-

ken der groote rivier, tusschen Loemar ten Noorden en bet Pan-

dan-gebergte op de grenzen van Mampawa en Landak ten Zuiden

,

gelegen is 1
). De assistent-resident van Sambas, van Kervel, stelde,

in eene in 1848 aan het Gouvernement aangeboden memorie

,

het aantal der Chinezen , buiten vrouwen en kinderen , in Se-

pang op 5000, of met inbegrip van Pamangkat , Seminis en

Siding op omtrent 9000, in Boedoek op 1000, in Montrado

op 16,000, in Loemar op 2000, in Larah op 5000, welke cij-

fers, te zamen met 500 Chinezen ter hoofdplaats
, een totaal

van weinig minder dan 54,000 Chinezen in het rijk van Sambas

zouden vormen 2
).

Het voorname middel van bestaan dezer kolonisten is de goudgra-

verij , die ik elders in bijzonderheden zal doen kennen
;

’t is het

goud alleen dat de Chinesche volkplantingen naar Borneo’s Westkust

heeft gelokt. In Boedoek wordt ook koper en , vermengd met het

goud, veel platina aangetroffen, doch het eerste wordt niet gegra-

ven en het laatste, onder den naam van mas-kodok (paddengoud)

,

als nutteloos weggeworpen. Voorraaals maakte platina te Sambas

een artikel van handel uit, doch de geringe prijs in verhouding

tot do moeite der inzameling heeft dien tak van industrie geheel

doen vervallen 3
). Nevens den mijnarbeid, verschaffen echter ook

handel en verlei handwerken, landbouw en visscherij, aan een aan-

zienlijk deel dezer nijvere bevolking de middelen tot levensonder-

houd. De handel wordt voornamelijk gedreven door de vestigingen

‘) Van de Graaff G. ,
bl. 386.

*) Van Kervel
,

bl. 190. In 1844 stelde de assistent-resident van de

Graaff (R., bl. 71) de bevolking van Montrado op slechts 6000 zielen,

maar die opgave betreft enkel de hoofdplaats, en het getal wordt aan-

merkelijk grooter, indien men de bevolking van Sinkawang
,

Koelor, Te-
ngahan, Pakotjin, Djintang, Sedouw, Soengei-Raja en andere tot de kongsie

Montrado behoorende plaatsen medetelt. Dezelfde schrijver zegt, R.
,

bl.

72, dat de bevolking jaarlijks toeneemt, en dat de kongsie Montrado
(Larah daaronder gerekend) te allen tijde 4000 man onder de wape-
nen kan brengen. Ik geloof dat de laatste oorlogen geleerd hebben

,
dat

hunne magt veel grooter is; reeds bij den eersten opslag vind ik, Ver-

wikk., bl. 316, van 6000 man van Montrado, tegen Sambas optrekkende,

gewag gemaakt.
3

) Van de Graaff G., bl. 385, 398, Rapporten betr. de expl. der mijnen

in N. I.
,

in Natuurk. Tijdschr. v. N. I., Jaarg. II, bl. 102.
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aan de mondingen der Sinkawang- ; Raja- en Doeri-rivieren 1
) , en

zou bij meerdere vrijheid en zonder de aanhoudende worstelingen

met liet Nederlandsch gezag van oneindig meer beteekenis kunnen

wezen. Vóór 1832 was ook eene aanzienlijke handelsplaats aan den

mond der Sclakouw-rivier
;

doch zij werd in het genoemde jaar

door Dajaksche zeeroovers afgeloopen en vernield 2
) , en schijnt

sedert haar vroeger aanzien niet te hebben herkregen. Konden een-

maal de Chinezen tot behoorlijke erkenning van het Nederlandsch

gezag worden gebragt, dan zou, onder een liberaal handelstelsel, de

rijst, die hier verbazend welig groeit en van uitmuntende hoeda-

nigheid is, een belangrijk artikel van uitvoer kunnen worden. De

Engelsche reiziger Earl, die Sinkawang in 1834 bezocht, kreeg

van de Nederlandsche autoriteiten verlof eenige pikols rijst vandaar

mede te voeren, waarvoor hij de helft betaalde van den prijs, ge-

woonlijk te Singapoera daarvoor gevorderd; de hoedanigheid was zoo

voortreffelijk, dat, niettegenstaande zij met veel vuil was gemengd,

de Chinezen van Singapoera aan deze rijst boven alle andere de

voorkeur gaven 3
). Onder de visschen , die hier gevangen worden

,

verdient de Ikan Doeri vermelding , die vooral in den omtrek der

Doeri-rivier, welke daarvan den naam heeft, in ontelbare menigte

gevonden wordt. Het is een donker-kleurige visch
,
gemiddeld een

pond zwaar, en tot voedsel geschikt, ofschoon hij geene lekkernij

geacht wordt. Bij het vangen moet groote voorzorg worden in

acht genomen , daar deze visch onder de rug- en borstvinnen ver-

giftige pinnen heeft, die bijzonder pijnlijke wonden veroorzaken 4
).

Ook wordt aan deze kusten menigvuldig het zonderlinge vischje

aangelrolfen , dat ik reeds boven 5
)

onder den naam van perioph-

thalmus borneënsis heb vermeld, en dat voor eene groote lekkernij

gehouden wordt. De wijze van dezen visch te vangen verdient met

een woord beschreven te worden. Men bedient zich daartoe van

eene dunne plank, die omstreeks vier voet lang en een voet breed

en aan liet eene einde van eenige scherp gepunte pinnen voorzien

*) Yan Lijnden N. T.
,

bl. 621. Van deze drie plaatsen te zamen kwa-

men in 1850 20 praauwen, houdende 39 last, te Pontianak aan, terwijl van

laatstgenoemde plaats 27 praauwen, houdende 71 last, derwaarts vertrokken.

Zie de tabel ald.
a

)
Earl, p. 214, 269.

3
)

Earl, p. 249.

") Earl
, p. 195, 206.

B

)
Inleiding, bl. ix.
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is. Daar deze tweeslachtige viscli zich aan de kusten in het slijk

ophoudt, waarin hij zich bij de nadering van onraad met eene aan

tooverij grenzende snelheid verbergt , legt men de plank met de

pinnen benedenwaarts vlak op de modder, die men met den lin»

kervoet omschopt, terwijl men met de regterknie, die op de plank

rust, deze met groote snelheid voortschuift en opwipt, zoodat de

pinnen de kleine vischjes doorboren ,
eer zij zich diep genoeg in

het slijk hebben kunnen begraven. Deze wijze van vischvangst

vereischt groote behendigheid, daar men, zijne plank verliezende,

groot gevaar loopt van in den modder weg te zinken 1
).

Sedert lang zijn de Chinezen in het gebied van Sambas ver-

deeld in twee partijen, die doorgaans door de namen van Tai-kong

en Sin-ta-kioe worden aangeduid, niettegenstaande het eerste slechts

de Chinesche naam is der kongsie van Montrado, die intusschen al

de andere verre in magt overtreft. De oneenigheden tusschen deze

partijen hebben bij de onlusten ,
die zich hier sedert onze ver-

nieuwde vestiging op Borneo’s Westkust in 1818 gedurig herhaald

hebben, telkens tot aanleiding of tot voorwendsel van ongeregeld-

heden gestrekt. Ofschoon de zwakkere partij van Sin-ta-kioe steeds

de bescherming van het Gouvernement gezocht heeft, ’t welk haar,

ten einde een tegenwigt tegen de magt van Tai-kong te behouden

,

nu eens met meer dan met minder kracht ondersteund heeft, is

echter deze partij gedurig zwakker, die van Tai-kong aanhoudend

sterker geworden. Vroeger op verschillende punten van Larah en

Loemar gevestigd, was de partij van Sin-ta-kioe hij den aanvang

der onlusten van 1850, om van de min belangrijke vestiging te

Siding niet te spreken, tot het gebied van Sepang — Pamangkat,

Sebawi en Seminis daaronder gerekend, — beperkt, terwijl die van

Tai-kong haar ook daar niet met rust liet. Larah behoort thans

uit een politiek oogpunt geheel tot Montrado of Tai-kong en wordt

zelfs in de jongste gebeurtenissen niet afzonderlijk genoemd 2
) , en

de kongsies van Loemar en Boedoek zijn onder de namen van Sji-

pung-fong en Lim-tian ten naauwste met die van Tai-kong ver-

bonden 3
). Aan hunne vereende krachten is het in 1850 gelukt,

die van Sin-ta-kioe uit Sepang, Seminis en Pamangkat te ver-

drijven en in alle rigtingen te verstrooijen
;

welke stappen sedert

‘) Earl
, p. 213, 214.

*) Vgl. van Kervel, bl. 190, v. d. Graaff. R.
,

bl. 70.
3

) Verwikk., bl. 358, 359 en elders.
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door het Gouvernement gedaan zijn, om de verdreven Chinezen

in hunne bezittingen te herstellen, zal op eene andere plaats wor-

den verhaald.

Het landschap, waaraan ik tot dusverre, volgens het gewone ge-

bruik, den naam van Montrado gegeven heb, wordt juister Selakouw

genoemd, omdat Montrado eigenlijk slechts de naam is der hoofd-

kampong van de kongsie Tai-kong, die wij als de magtigste mijn-

vereeniging hebben leeren kennen. Montrado kan als de hoofdplaats

der Chinezen in Sambas worden aangemerkt, en verdient daarom

onze bijzondere opmerkzaamheid. De gemakkelijkste en meest ge-

bruikelijke weg van Sambas derwaarts is de rivier af en over zee

tot aan den mond der rivier van Sinkawang, waar eene bank van

10 a 12 voeten breed vóór de monding, ofschoon daarop bij vloed

4 a 5 voet water staat, het opvaren met eenigzins diepgaande

vaartuigen niet veroorlooft *). Hier is dus in vele gevallen eene

overscheping op kleine praauwen noodzakelijk, met welke men na

een half uur roeijens de kampong Sinkawang bereikt, die zooveel

als de haven is voor den handel , die met Montrado gedreven wordt.

De rivier heeft eene breedte van 5 a 6 roeden; de oevers zijn

moerassig en digt met hout bewassen, waarin zich eene tallooze

menigte apen onthoudt 2
). Sinkawang is een aanzienlijke kampong,

bestaande uit eene lange straat van lage houten huizen , welker

voorvertrekken tot winkels voor den verkoop van rijst, vleesch en

andere dagelijksche behoeften of voor het rooken van opium bestemd

zijn. Een kongsie-huis staat eenigzins afgezonderd van de straat.

De hier wonende Chinezen zijn
,

in onderscheiding van de mijn-

werkers ,
meestendeels gehuwd , hetzij regtstreeks met Dajaksche

vrouwen ,
hetzij met de vrouwelijke afstammelingen hunner land-

genooten uit zoodanige huwelijken. In den omtrek zijn schoone

padi-velden en de mannen houden zich veelal met den landbouw

bezig, terwijl de winkels in hun afwezen door de vrouwen worden

waargenomen 3
).

Montrado is op omstreeks acht uren afstands van de kust gele-

gen ;
de weg van Sinkawang derwaarts bestaat uit een smal voet-

pad
,

juist breed genoeg voor éénen voetganger, en wel voor een

voetganger die op de wijze der Dajaks ,
ook door de Chinesche

‘) De Stuers HS. ,
bl. 64, van de Graaff R., bl. 63, Earl, p. 207, 213.

*) De Stuers HS. ,
bl. 64, Earl, p. 208.

3

) Earl, p. 210, de Stuers HS.
,

bl. 64.
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kolonisten aangenomen
,

gewoon is den eencn voet vóór den ande-

ren te plaatsen. Daar nu de paden door het menigvuldig begaan

op vele plaatsen ecnige duimen diep in den weeken grond zijn in-

gedrukt, zijn zij uiterst vermoeijend voor hen , die niet aan deze

wijze van wandelen gewoon zijn 1
).

De eerste plaats die men op den weg naar Montrado aantreft, is

Koelor 2
) ,

waar eene kleine goudgraverij of sangsa is 3
). De weg

derwaarts loopt in ooslelijke rigting eerst door laag bosch en moe-

ras
,

over omgekapte en in de lengte aan elkander gelegde boom-

stammen, die, daar zij hunne natuurlijke rondheid behouden hebben,

voor Europeanen moeijelijk te begaan zijn
, en hen dikwijls in

het moeras doen afglijden , ofschoon de met geene schoenen be-

zwaarde Chinees daarop met weinig moeite voortkomt 4
). Nadat

men het moeras is doorgetrokken
,

bestijgt men eenen heuvel
,
en

wanneer men diens top heeft bereikt, ziet men, hij eene plotselinge

wending van het pad, een der schoonste vergezigtcn, die men zich

kan voorstellen. Vóór zich ziet men eene brccde vallei uitgestrekt,

schoon bebouwd en met dorpen en woningen bezaaid , en waardoor

de rivier van Sinkawang zich kronkelt. Zuid-oostwaarls wordt de

gezigtskring bepaald door eene bergreeks
,

die zich omtrent 1500

voet verheft, zijnde de meergemelde voortzetting van het Pandan-

gebergte in zijne rigting naar Tandjong Batoe-Belat
,

die hier de

waterscheiding tusschen het gebied der Sambas-rivier en der Ka-

poeas vormt; terwijl zich noord-westwaarts
,

zoo ver het oog kan

reiken, een ligt golvend terrein vertoont. Weldra van de hoogte

afgedaald , zet men den weg voort door de vallei te midden eener

reeks van tuinen, die, nevens allerlei moesgroenten, suikerriet,

maïs, katjang en een overvloed van pisangs en andere vruchten voort-

') Van de Graaflf R., bl. 61, Earl
, p. 257.

*) Ik vind dien naam Kolor
,

Kollor
,
Koelor, Koelaer en zelfs Kolut

geschreven, en haal dit aan als eene proeve van de moeijelijkheid
,

uit het

eindeloos verschil en de tallooze misslagen in het schrijven van minder
bekende eigennamen, bij het identifiëren der plaatsen, geboren. Ik zou daar-
van nog veel erger voorbeelden kunnen bijbrengen

;
en ik vrees dat ik

,

in weerwil der grootste omzigtigheid
,

daardoor wel eens van den regten

weg zal zijn afgeleid.
8
)

Van de Graaff G. , bl. 386.
4
) Zoo beschrijven dezen weg de Stuers HS., bl. 66, en Earl, p. 279.

Van de Graaff R. ,
bl. 61, zegt daarentegen: „De weg van Sinkawang

naar Koelor is goed en gemakkelijk; daar waar men een moerassigen grond
aantreft

,
heeft men van ijzerhout vervaardigde stellingen aangebragt

,
zoo-

dat de reiziger ook dat gedeelte van den weg zonder veel moeite kan afleggen.”
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brengen , terwijl men de kronkelende rivier onderscheiden malen

door middel van houten bruggetjes kruist. Koelor is eene vrij volk-

rijke plaats, met meer dan 50 aaneengeschakelde woningen en een

kongsie-huis aan het einde 1
).

Yan Koelor gaat de weg min of meer in noord- oostelijke rigting

verder, en men bereikt in nog twee uren Tengahan , hetwelk,

zooals ook de naam aanduidt, half-weg tusschen Sinkawang en Mon-

trado is gelegen. De weg derwaarts loopt grootendeels over een

aantal groeven, ter breedte van drie voet, en van drie tot 15 voet

diep, de sporen van uitgeputte goudmijnen. De bodem bestaat uit

eene tamelijk schrale klei, die echter voor den landbouw niet

ongeschikt is, zooals de bloeijende staat der rijstvelden in den om-

trek bewijst. Later gaat de w'eg over eenige kleine, van houtgewas

ontbloote heuvelenrijen , met bebouw'de valleijen afgewisseld. Te-

ngahan is niet veel meer dan eene Chinesche herberg; men ziet

echter in den omtrek vele verspreide landbouwers-woningen , van

ongebakken ligchels opgetrokken , met atap gedekt en altijd met

vruchtboomen omplant 2
).

Over heuvelen en door dalen gaat nu de weg zuid-oostwraarts

naar Pakotjin , eene verzameling van 16 of 18 huizen aan beide

zijden eener kleine rivier, die zich, noordwaarts vloeijende , met

de Selakouw vereenigt. Deze plaats ligt wederom twree uren van

Tengahan , en wanneer men haar voorbij is bereikt men weldra

een moeras van wel een half uur lengte, door hetwelk op stijgers

gelegde planken een doortogt banen 3
). Men kan echter, naar het

schijnt, den wreg ook nemen over een hoogen en steilen heuvel,

die, zoo men het gew:one pad volgt, het meer van Montrado voor

het gezigt bedekt. De moeite van het bestijgen wordt rijkelijk be-

loond door het prachtige gezigt, hetwelk men van den top over de

gansche uitgestrekte vlakte van Montrado geniet 4
). » Het is naau-

welijks mogelijk,” zegt een reiziger, «met te veel ophef te spreken

van de schoonheid der ligging van Montrado en van het meir

,

hetwelk zich in de nabijheid van die plaats, op ongeveer een kwar-

tier uurs afstand, bevindt. Nimmer zag ik zulk een weelderig

‘) Earl, p. 280, 281, de Stucrs HS., bl. 66, 67, van de Graaff R.,

bl. 64, 65, welke laatste o%’er de bebouwing dezer streken minder gunstig

spreekt dan de beide eerstgenoemden.

*) Earl, p. 281, 282, de Stuers HS., bl. 67, van de Graaff R., bl. 64.
3
) De Stuers HS., bl. 67.

*) Van de Graaff R.
,

bl. 66, Earl, p. 283.
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groen, zulk een bevallige afwisseling van heuvelen en dalen, zulk

een treffend contrast van licht en schaduw, veroorzaakt door den

keten van bergen , waarvan Montrado het middelpunt uitmaakt *).”

Het terrein is golvend, maar met slechts geringe verheffing; slechts

weinige hoornen zijn er over verspreid, maar vele gedeelten zijn

bebouwd, en de uitgeputte goudmijnen, die er zich als slangen

doorheen kronkelen, zijn gemakkelijk te erkennen aan de donkere

lijnen, die zij door het groen trekken 2
). De onmiddellijke omtrek

van Montrado is schier geheel uitgemijnd. Het meir is inderdaad

niet anders dan een groote pagong, — zoo noemt men de ge-

wone verzamelplaats van water bij de mijnen, meestal door op-

stopping van eene rivier gevormd, — doch het is zoo uitgestrekt,

dat het oog naauw den tegenovergestelden oever bespeuren kan.

Dit meir, hetwelk door de afdamming van een tak der Soengei-

Raja gevormd en door de regens en herwaarts geleid water van

de Selakouw gevoed wordt, strekt niet enkel tot verfraaijing van

het landschap, maar is ook voor het grootste nut voor den inijn-

arbeid , dewijl men vandaar de plekken, die anders wegens ge-

mis van water voor den mijnarbeid ongeschikt zouden zijn, door

middel van gegraven leidingen van dat onontbeerlijk hulpmiddel

voorziet 3
).

De hoofdplaats Montrado ligt noordwaarts van het meir en beslaat

uit een groote Chinesche kampong of passar en drie kongsie-hui-

zen, die, ongeveer in een driehoek, een kwartier uurs gaans van

elkander staan. Deze gebouwen zijn vervaardigd van ijzerhout, ge-

dekt met sirappen , en van borstweringen
,
palissadering en bastions

voorzien. Een dezer gebouwen heet »het receptiehuis”, en alle vreem-

delingen, die Montrado bezoeken, worden daar geherbergd; het

tweede heet »het oude kongsie-huis van Sin-ta-kioe”, en wordt thans

uitsluitend voor de godsdienstoefeningen gebezigd; het derde of »het

nieuwe kongsie-huis van Tai-kong” is bestemd voor het houden

aller openbare vergaderingen, terwijl de hoofden, die het kongsie-

bestuur van Tai-kong vormen, daarin gehuisvest zijn. Over de

inrigting en bestemming van zoodanige kongsic-huizen zal ik elders

in nadere bijzonderheden treden. Het kamp bestaat uit ongeveer

400 kleine, digt opeengepakte huizen, deels van hout, deels van

') Van de Graaff R., bl. 66.
2

) Earl, p. 283.
3

) Van de Graaff R., bl. 66, G., bl. 390, 391, Earl, p. 383, 384.
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slecht gebrande steenen vervaardigd, en twee evenwijdig loopende

straten vormend, die zoo naauw zijn, dat daarin naauwelijks twee

personen nevens elkander kunnen gaan. De huizen zijn over het

geheel slecht onderhouden en geven geen zeer aangenamen indruk.

Huis aan huis heeft men winkels, hier van varkensvleesch
, daar

van gevogelte, ginds van vruchten, elders van ijzer- en koperwerk

en allerlei kramerijen
, of worden de beroepen van arakstoker, smid,

timmerman of artsenijmenger uilgeoefend. Om de passar liggen

vele verspreide woningen, van tuinen omgeven, terwijl de mijnwer-

kers bij de kleinere kongsie-huizen of succursalen wonen, die, naar

gelang der omstandigheden , op grooteren of kleineren afstand van

de hoofdplaats zijn opgerigt. De bevolking van de hoofdplaats 31on*

trado met de omliggende gehuchten wordt op 6000 zielen begroot,

waaronder 5000 voor den arbeid geschikte mannen. Van deze zijn

omtrent 2000 mijnarbeiders, terwijl van de overigen omtrent 500

door handel en ambachten en even zoovelen door den landbouw

bestaan *). Van Mon trado gaan soortgelijke paden , als het reeds be-

schrevene , naar Larah en vandaar naar Loemar en Ledo, naar

Sepang of Sin-ta-kioe en vandaar naar Seminis en Sebawi, naar

de kampong Soengei-Doeri en naar andere voorname vestigingen,

alsmede over Ajer-Mati en Montedong, in het gebied van Mam-

pawa, naar Mandor, de hoofdplaats der Chinezen in het gebied van

Pontianak 2
).

Tusschen de rivieren Sinkawang en Raja is de kust gedekt door

eenige kleine eilanden , waarvan Kabong
, Lamakoelan of Lomboe-

koetan en groot en klein Penata de voornaamste zijn. Het eiland

Kabong of Passage-eiland ligt vlak tegenover het voorgebergte Ba-

toe-Belat , op een afstand van 2 of 5 palen van den wal , en men

kan vandaar de geheele kust van den mond der Sambas-rivier tot

aan den hoek van Mampawa overzien. Het eiland is onbewoond
,

maar bezit voortreffelijk drinkwater, en biedt bij slecht weder aan

onze kruispraauwen eene veilige ankerplaats. In 1851 werd aan

het Gouvernement een voorstel gedaan om dat eiland te bezetten

en aldaar een fort te bouwen , hetwelk als een afdoend middel

tegen den smokkelhandel
,

zoowel als tegen de zeerooverij op deze

kust, werd voorgedragen. Het plan werd echter afgekeurd, om*

*) Van de Graaf R. bl. 71, 72, de Stuers HS.
,

bl. 70, 71, Earl

,

p. 284.
2

) De Stuers HS.
,

bl. 98; vgl. boven bl. 62.
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dat men meende, dat het nut niet aan de kosten zou geëvenre-

digd zijn 1
).

Aan den voet van den Batoe-Belat staat een rij van schroefvor-

mige steenen, van tien tot twintig voeten hoogte, die een te regel-

matig voorkomen hebben, dan dat men zou kunnen veronderstellen

dat hun zonderlinge vorm door het schuren der golven kan ont-

staan zijn. Benoorden dat voorgebergte is de kust laag en moerassig,

digt met hout bewassen en schier zonder spoor van menschenhan-

den. Zuidwaarts ontlast zich de rivier Raja in een inham der zee,

die door hooge kusten zoodanig is ingesloten, dat men schier wanen

zou zich in een meir te bevinden ; de rivier zelve
,
ofschoon voor

kleine praauwen een eindweegs bevaarbaar, vertoont zich zelfs aan

de uitwatering zoo naauw, dat de hoornen op de wederzijdsche oe-

vers over het water hunne takken ineenstrengelen 2
).

De deelen van Sambas ten Oosten en Noorden der groote rivier

zijn zeldzaam door Europeanen bezocht, en, met uitzondering der

zeekust, voor zoover mij bekend is, nimmer beschreven. Aan de

verschillende beken en stroomen, wier wateren der groote rivier

van deze zijde toevloeijen , onthouden zich Dajaks; doch hunne

vestigingen zijn van te weinig duurzamen aard, om bij de topogra-

phie des lands onze aandacht te vergen. De voornaamste dezer

stroomen is de Kiri-ri vier , die het door vele Dajaks bewoonde land-

schap Siding doorsnijdt, in hetwelk eenige Chinezen van Sepang

of Sin-ta-kioe aangevangen hebben goud te graven. Siding met de

daarin wonende Dajaks vormt eene apanage van den Pangeran Soema

di Laga van Sambas, die, naar men beweert, dit landschap in 1850,

als onderpand voor eene leening van 2000 Spaansche matten , aan

radja Brooke heeft aangeboden. Meer zuidwaarts ligt het district

Kandei , door de Dajaks langs de Sangouw-rivier bewoond. Men

heeft in de laatste jaren opgemerkt, dat de Dajaks van Siding en

Sangouw vrij geregeld naar Serawak ten handel gaan , hetwelk zich

uil de nabijheid en den snel toenemenden bloei dier plaats gemak-

*) O ff. stukk. HS., bl. 154, 159, 162, 168, 215. Dit eiland schijnt

hetzelfde te zijn als het Poelo Batoe-Belat van Earl
, p. 302 ,

hetwelk hij

beschrijft als bestaande uit twee ronde heuvelen, omtrent 250 voet hoog,
tusschen welke een kleine, heldere beek ridselt, welker water in een na-

tuurlijk reservoir, door den graniet-bodem aan het strand gevormd
,
wordt

opgevangen. Hij voegt er bij, dat het eiland bedekt is met groote boomen

,

maar zonder kreupelhout, en dat de roode grond op vele plaatsen is op-
gekrabd door de wilde varkens, van welke het hem gelukte eenige te vellen.

I
2

) Earl, p. 203, 207.
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kelijk laat verklaren. Langs de Boelan-rivier en hare boventakken

kan men tot op een half uur afstands de Chinesche kampong

Likoe in het uiterste Noorden van Sambas nabij het strand en den

berg Palo naderen, terwijl het district achter dezen berg en tot

aan het grensgebergte tegen Serawak , mede Palo geheelen
, met de

daarin wonende Dajaks, de apanage vormt van den Pangeran Te-

monggong (veldoverste) van Sambas. Tot Palo behoort een deel

van den berg Koemei *), die, daar hij vele vogelnesten, ofschoon

van slechte hoedanigheid, oplevert, ook Boekit Sarang-boerong of

Vogelnestberg genaamd wordt 2
). Ongetwijfeld ontbreekt het ook

deze meer afgelegen deelen van Sambas niet aan mineralen rijkdom;

inzonderheid aan antimonium, welk mineraal in zoo grooten over-

vloed in het naburige Serawak gevonden wordt, en daar een zoo

aanzienlijken handelslak uitmaakt 3
). Het hoofdkarakter van liet

kindschap in deze streken zal wel dat eener digt begroeide, hier

en daar door de ladangs en kampongs of de verlaten vestigingen

der Dajaks afgewisselde, wildernis zijn.

De kust van den mond der Sambas-rivier tot aan Tandjong Datoe

werd in 1825 onderzocht door den heer George Muller en is uit

zijne papieren door den heer Blume beschreven. De volgende bij-

zonderheden zijn schier uitsluitend uit deze beschrijving getrokken,

hetgeen noodig was hier op te merken, omdat een tijdsverloop van

50 jaren in menig opzigt verandering heeft kunnen aanbrengen.

Van den mond der Sambas-rivier tot aan den hoek van Boegi-

raja, op sommige kaarten enkel Baja geheeten , is het land een

paar uren ver geheel onbewoond. Het lage, zandige, maar ook ten

deele uit klei bestaande zeestrand, hetwelk bij harden wind gedeel-

telijk overstroomd wordt, is op plaatsen die boven den hoogsten

waterstand verheven zijn, met arau- of roe-boomen, eene soort van

casuarinen, bedekt. De Maleijers noemen dezen boom ook wel

kajoe tjamara , wegens de overeenkomst zijner bladeren met den

tjamara of langen witten staart der wilde koe , waarmede zij

hunne lansen versieren. Het hout is hard, maar splijt ligt; het

wordt voor masten van kleine vaartuigen gebezigd 4
). De zee is

*) Volgens Bloeme „Kwooé;” zie boven, bl. 89.
s
) Van Kervel, bl. 190, van Grave HS. I, bl. 18, Verwikk., bl. 292?

293 ,
Blume, bl. 137.

s
) Low, p. 17, Rapporten betr. do exploif. der mijnen in N. L, in Na-

tuurk. Tijdscbr. v. N. I., bl. 103.
4

) Dit is zonder twijfel de Casuarina equisetifolia
,

of de Casuarina
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langs dit strand zeer ondiep , zoodat men op een half a drie vierde

uur afstands naauwelijks van 6 tot 8 voeten water heeft. Evenwel

heeft men, zoodra men de modderbank vóór den mond der rivier van

Sambas te hoven is, niets van klippen tevreezen; kleine vaartuigen

komen gemakkelijk over de ondiepte heen , en de grootere hebben

zich slechts op wat verderen afstand van de kust te houden , waar

het water ophoudt troebel te zijn , en nu en dan liet lood uittewer-

pen ,
om hunnen koers zonder eenig gevaar te kunnen vervolgen.

Het voorgebergte (tandjong) Boegi-raja wordt gevormd door een

zacht glooijenden
, van verre zeer kenbaren berg, met goede tuin-

aarde en boomen bedekt. Aan zijn voet ligt eene menigte rots-

klompen van buitengewone grootte, en uit roodachtig graniet be-

staande , hier en daar als door menschenhanden opgestapeld , en

daartusschen schieten uit den zandigen bodem vele Naga- of Pena-

ga-boomen op. Dit is eene soort van ijzerhout van bijzondere

zwaarte; wanneer de boom 15 of 20 jaren bereikt heeft, valt hij

door zijn eigen gewigt op zijde, zonder dat hij daarom ophoudt

te groeijen. Hij bereikt een ouderdom van 80 of 90 jaren. De

inboorlingen maken van dit hout, om zijne sterkte en ondoor-

dringbaarheid
, schutplauken voor liet geschut op hunne vaartuigen.

De geelachtige bloesem van dezen boom verspreidt op verren af-

stand een aangenamen geur
, en de vruchten worden door de in-

landers als artsenij gebruikt. Een andere boom, die hier veel

voorkomt, is de soga
, die met fraaije bloemtrossen prijkt en aan

den handel eene schors levert, waaruit men eene donker-hruine

verwstof trekt
, die op Java bij het batikken wordt gebezigd. Aan

de Zuidzijde van dezen berg is een riviertje , doch uit hoofde van

den lagen wal, den weeken modder en het fijne zand, waarin

men schier wegzinkt, is het moeijelijk zich daar van water te

voorzien. De zee is hier ongemeen vischrijk en vol zeeëgels , zee-

sterren en reusachtige polypen
, die hunne dunne armen ter lengte

van vijf tot acht voet in alle rigtingen uitstrekken.

Vóór dezen berg ligt een eilandje van denzelfden naam, gevormd
door eene rots van 200 a 250 voet hoogte en van boven met
boomen begroeid, die aan den zeekant, waar men dadelijk van 4
tot 8 vademen peilt, wegens hare steile wanden ongenaakbaar is.

litorea van Rumphius. Zie Blume, bl. 130, Marsdens Malay Dictionary
in v. „arau,” Miquel, Revisio critica casuarinarum

, p. 313, 318. Af-
beelding bij Miquel, Tab. V.

I. 14
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Aan de binnenzijde echter staat tusschen het eiland en den berg

slechts 8 a 9 voet water en is het strand op eene enkele plaats

zandig, terwijl zich daar eenig zoet water tusschen de rotsen ver-

zamelt. Deze plek was van ouds eene geliefde schuilplaats der

zeeroovers , die hier evenzeer tegen den wind , als tegen vervol-

ging beveiligd waren , en men zegt zelfs dat de naam Boegi-raja ei-

genlijk eene verbastering is van Boekit-rajat, berg der zeeroovers 1
).

Boven Tandjong Boegi-raja is de zee nabij de stranden dieper en

het water klaarder, zoodat men met groote praauwen digt langs

den w’al kan varen. De landstreek is vlak en mijlen diep land-

waarts in bespeurt men berg noch heuvel. Het strand is zandig

en vrij droog, zoodat men uren ver daarop wandelen kan. De ve-

getatie is langs de kust zeer eentoonig en bestaat enkel uit roe-

hoornen , doch eenige duizenden schreden achterwaarts is zij meer

afwisselend en geeft aan het landschap een bevallig voorkomen.

Tusschen het kreupelhout verheft zich het schoonste opgaande ge-

boomte, onder andere de kampas-boom, welks hout zoo gezocht is,

dat men in China eene mast voor een jonk, daarvan vervaardigd,

met van 600 tot 700 Spaansche matten betaalt. Wild is hier in

overvloed en men ontmoet overal wilde varkens
,
herten

,
pelandoks

,

ook de habi-roesa of het hertzwijn, maar, behalve vischreigers en

andere watervogels, zeer weinig gevogelte. De gansche kust, tot

Palo toe, heeft gemis aan goed drinkwater, dewijl schier alle rivie-

ren, uit het grensgebergte tegen Serawak ontspringende, zuidwaarts

naar die van Sambas vloeijen
; en dit is als de voorname rede aan

te merken , waarom zij
,

zoo men enkele visschershutten , in den

goeden moeson opgeslagen en het tijdelijk verblijf van zeeroovers 2
),

uitzondert, geheel onbewoond is. De eenige hier voorkomende

rivier, welke dien naam verdient, is de Soengei-boerong, een wei-

nig bezuiden Tandjong Pajong; al de andere kreken zijn ver opwaarts

met zeewater gevuld.

De zoo even genoemde uithoek, Tandjong Pajong, heeft den naam

van zijne gedaante, die, een halven cirkel beschrijvende, ceniger-

mate naar een half zonnescherm (pajong) zweemt, en uit zee een

') Blume, bl. 130—132.

*) Op de kaart van von Derfelden heet deze kust „zeeroovers-kust.”

De groote rivier
,

die daar
,
nagenoeg evenwijdig met het strand

,
zuid-

waarts stroomt
,

schijnt eene zeer overdreven voorstelling van de Soengei

Boelan
,

een noordelijken tak der Sambas-i’ivier ,
te wezen.
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fraai gezigt oplevert *). Nog een eindweegs boven dezen uithoek

kan men den berg Pamangkat en eenige nog verder verwijderde

hoogten ontwaren , hetgeen de buitengewoon lage ligging dezer land-

streek bewijst. Het karakter van kust en vaarwater blijft het-

zelfde tot op twee a drie uren beneden Palo, waar het strand afwis-

selend hoog en laag wordt en in uitgestrekte modderbanken uitloopt,

die de schepen noodzaken meer dan een uur van den wal te houden.

Waar de oever tot eene hoogte van 10 a 15 voet stijgt, is hij met

zwaar en voor den scheepsbouw bruikbaar hout , waaronder vele

kampas- en ara-boomen 2
) , bewassen. Aan de lage en meer zandige

oevers ziet men vele groole groepen niboeng-palmen 3
), van welke

ook de zeeroovers gaarne partij trekken , om de kool hetzij raauw

of gekookt te nuttigen, en met de latten hunne vaartuigen van bin-

nen te bekleeden 4
).

Eene op den duur bewoonde plek vindt men nergens aan deze

kust alvorens men den berg Palo nadert. Deze berg, eenige uren

landwaarts in gelegen , heeft een bevallig voorkomen en is op groo-

ten afstand zigtbaar , zoodat het landschap niet weinig verle-

vendigt. Hij is inzonderheid merkwaardig wegens de groote hoe-

veelheid ijzer van uitstekende hoedanigheid , die hij bevat. Het

wordt door de Dajaks , hoewel op kleine schaal
,

gegraven en ver-

werkt; doch vroeger waren hier uitgebreidere bergwerken, met Chi-

nesche arbeiders, en liet de Sultan van Sambas er geschut en

kogels gieten, waarvan de proeven nog te Sambas voorhanden zijn.

De Chinezen hadden hun kongsie-huis op eenigen afstand zuidwaarts

van de mijnen, in de reeds vermelde kampong Likoe, gelegen aan

eene kleine rivier, die zich even ten Zuiden van den berg Palo in

zee stort. Door het uitsterven der arbeiders vervielen echter lang-

zamerhand de mijnwerken ,
en omstreeks 1820 werd nog slechts

op ééne plaats, gegraven , terwijl Likoe noch slechts uit eenige

visschershutten bestond. Doch gedurende de geschillen tusschen de

kongsie’s Tai-kong en Sin-ta-kioe in 1822, verzamelde de Sultan van

Sambas vele verdrevene en rondzwervende Chinezen en plaatste hen

te Likoe, zoodat deze kampong in 1823 weder uit omtrent 60 wo-

ningen met een kongsie-huis, eene amfioenkeet en eene arakstokerij

‘) Op sommige kaarten staat, met verkeerde spelling, kaap Bajong.

*) De ara is eene soort van ficus. Zie Marsdens Malay Diet. in v.
s
) Ygl. Inleid., bl. XXII.

*) Blume, bl. 132—131.

14 *
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bestond. Slechts weinige, door visschers en kooplieden bewoonde

buizen stonden bij elkander
; de meeste lagen verstrooid in de

schoone en uitgestrekte rijstvelden
, die de plaats omgeven ;

ook

waren er vele wel onderhoudene moestuinen. De bevolking der

plaats bedroeg 500 a 400 zielen. Deze kampong, die ook dikwijls

Palo genoemd wordt , bestaat nog heden , doch van het ijzererts

schijnt thans door de Chinezen geen werk te worden gemaakt 1
).

Wij hebben reeds gezien dat men Likoe van Sambas over land

kan bezoeken. Van de zeezijde bereikt men deze kampong door

het riviertje, waaraan zij ligt, vijf kwartier ver op te varen, ter-

wijl men ook ongeveer zoo ver of nog verder moet gaan, om drink-

baar water te vinden. Dit opvaren is echter niet zonder bezwaar

wegens de ondiepte van den stroom en de moeijelijkheid om het

eigenlijke vaarwater te onderkennen. Bij de ebbe vertoont zich eene

modderbank van wel drie kwartier breed , waar zelfs niet het

kleinste schuitje over kan; terwijl bij hoog water, wanneer zelfs

eene praauw van twee kojangs gemakkelijk over de bank kan komen,

de vloed de modderige oevers meer dan een kwartier ver over-

stroomt. Op de bank vangen de Chinezen van Likoe eene menigte

visschen , waartoe zij zich van eene soort van groote schilden be-

dienen , om daarop over den modder heen te kruipen.

Even benoorden de rivier van Likoe bevindt zich een zeeboezem,

de bogt van Palo geheeten, en gevormd door eene smalle vooruit-

stekende landtong, Tandjong Palo , waarschijnlijk vroeger een eiland,

hetwelk door aanslibbing met den vasten wal is verbonden, en van-

daar nog somtijds Poelo Massak, d. i. eiland Massak, genoemd. In

de bogt ontlast ziekteen ander, vrij ondiep stroompje, de rivier

van Palo, soms ook Bomban, geheeten. Aan den ingang der bogt

liggen twee eilandjes, bekend onder de namen van Poelo Toewah en

Poelo Gading 2
) , en omtrent 4000 voeten vandaar zeewaarts eene zand-

bank, van meer dan een kwartier uitgestrektheid, die den naam van

Passir Boerong draagt. De eilandjes zijn slechts weinige voeten boven

de oppervlakte der zee verheven en vertoonen geen spoor van zoet

water. Het grootste is digt begroeid
;

het andere
, waar de heer

Muller nog de overblijfselen vond eener door zeeroovers opgeworpen

benting, is slechts gedeeltelijk met hoornen bezet. Langs de stran-

‘) Dit moet ik opmaken uit van de Graaff G. ,
bl. 385.

s
) Deze namen zijn ontleend aan het regeringsbesluit van 28 Febr. 1846

bij Temmiuck, p. 151. G. Muller noemt ook deze eilandjes Palo en Likoe.



den dezer eilandjes, en op de zandbank, houden zich vele schild-

padden op, wier eijeren zoowel door de zeeroovers als door de

Chinezen van Likoe worden opgegraven. Het in dezen omlrek

groeijend geboomte behoort meest tot de geslachten der avicennia’s

en rhizophoren
, wier Aveinig geacht hout vooral wordt gebezigd

als brandhout (vamvaar, naar het schijnt, de Maleische naam der

avicennia’s » kajoe-api-api ”) ,
terwijl uit de luchtAVortels der rhizo-

phoren een grof en bitter zout Avordt bereid 1
).

Van de bogt van Palo tot aan Tandjong Api , ook Avel Tandjong

Serei geheeten , is het land Avedcr onheAvoond en blijft de kust laag

en zandig. Vóór den genoemden uithoek liggen eenige klippen

,

deels bloot, deels onder water, zoodat het raadzaam is hier op een

half uur afstands van den wal te houden , Avaar men van 5 tot

5 vademen water met zandgrond heeft. Op drie vierde uur af-

stands heeft men reeds 15 vademen en een geheel vrij vaarwater

van helder groene kleur. Tandjong Api is in 1843 opgenomen

door Sir Edward Belcher, die de ligging bepaalt op 1° 56" 5G"

N. B. en 109° 20' 20'' 0. L. van Greenwich 2
). Deze noord-

Avestelijke uithoek van Borneo is omtrent drie vierde uur breed,

en verheft zich, schoon laag aan het strand, onmiddellijk binnen

den gordel der hoornen, die hier niet tot de rhizophoren belmoren,

maar van goed hard hout zijn, tot eenen heuvel van geringe ver-

heffing. Op een punt waar een kleine stroom van zoet Avater door

het zand naar zee vloeit, ziet men eenige rotsen uitstoken. Het

water is hooger op met bladeren en vergane plantdeelcn bezoedeld,

doch omtrent 10 voet boven het hoog-water-merk sijpert het door

naar een groot zandig bekken, Avaar het in zeer zuiveren staat ge-

vonden wordt. Dit is eene voor zeevarenden gewigtige bijzonder-

heid, te meer daar onmiddellijk ten Zuiden eener groote rots aan

den noordelijken hoek eene gemakkelijke en veilige landingsplaats

Avordt aangetroffen 3
).

Van Tandjong Api tot Tandjong Datoe , de uiterste grens van

het gebied van Sambas, volgens Belchers waarneming op 2° 5' 24"

*) Blume
, bl. 134—136. Volgens hem en G. Muller, bl. 236, is

kajoe-api-api de Maleische naam van avicennia alba en aviceunia tomen-
tosa

,
en heet de rhizophora mangle in het Maleisch kajoe bakon. Vgl.

over de rhizophoren Low, p. 44.
s

) Belcher II, p. 572 ,
waar 102° in plaats van 10iT kennelijk een

drukfout is.

3

) Belcher I, p. 19, Blume, bl. 138, 139.
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N. B. en 109° 40/ 25" 0. L. gelegen 1
) , vormt het vrij hooge

,

uit zuiver zand bestaande, en op vele plaatsen met zwaar geboom-

te
, vooral roe-boomen bezette strand , eene ruime bogt

, in welke

zich vier uren boven Tandjong Api bet riviertje Mauis ontlast.

De zee is bier buitengemeen rijk in visch , kwallen en andere

zeedieren. Gevogelte, met uitzondering van visch-reigers
, ziet men

er weinig. De bogt is om bet zuivere drinkwater en den goeden

ankergrond een geliefkoosde schuilplaats der zeeroovers. De bergen

Palo, Koemei en Datoe leveren van bier een treffend vergezigt op.

Tandjong Datoe is een noordwaarts uitgestrekt, hoog, langwerpig

voorgebergte, van gebogen gedaante, met een naar bet Zuid-oosten

gekeerden inham , waar eene kleine rivier goed drinkwater oplevert,

liet bestaat uit twee hoogten , van welke de grootste , die eene

bogt beschrijft en voor zeevarenden die zuidwaarts koers houden

zeer kennelijk is, tot 550 a 580 voeten stijgt; de kleinere, aan de

uiterste punt van bet voorgebergte, levert een fraai gezigt op. Deze

hoogten bestaan uit rood en geelachtig graniet met eenig leisteen;

zij zijn met welig houtgewas bedekt, en staan geheel afgezonderd.

De breede strook laag land, die ze van de Koemei en verder land-

waarts in gelegen bergen scheidt, maakt het waarschijnlijk, dat

ook Tandjong Datoe eertijds een eiland is geweest, slechts door

aanslibbing met den vasten wal verbonden. Digt vóór den uithoek

liggen eenige rotsen, deels met den waterspiegel gelijk, deels onder

water; er gaat een buitengewoon sterke stroom en het vaarwater is

bier zoo ongelijk van diepte, dat men op sommige punten digt on-

der den wal 20 en 24 vademen, en op een uur en meer afstands

niet meer dan 8 a 9 vademen peilt 2
).

Oostwaarts van dit voorgebergte strekt zich de schoone bogt van

Datoe uit, waarin zich de rivieren van Serawak en Sadoeng ont-

lasten. Haar te beschrijven behoort niet tot mijne tegenwoordige

taak, die zich tot eene schets der Wester-afdeeling van Borneo

bepaalt.

*) Belcher II, p. 572, eenigzins verschillend van I, p. 19.
s

) Blumc, bl. 139—141, Belcher I, p. 19, 20.
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Wij begeven ons thans naar het zuidelijk deel van Borneo’s

Wester-afdeeling, ten Noord-westen bepaald door de Delta der Kapoe-

as, ten Noorden door de zuidelijke waterscheiding van het Kapoeas-

gebied, ten Noord-oosten door de westelijke waterscheiding van de

Pinoe-rivier , en ten Oosten door de westelijke waterscheiding van

de rivier van Kota-waringin. Het wordt dus ten N. en 0. ingeslo-

ten door de landschappen Koeboe , Meliouw , Sekadouw ,
Sepouw

,

Pinoe en Kota-waringin
, en ten Z. en W. door de zee. De voor-

name rivier vaii dit gedeelte van Borneo is de Pawan , een aan-

zienlijke stroom , die door vele takken , uit de gebergten ten N.

en 0. ontspringende, gevoed wordt; zij staat echter tot twee andere,

vrij belangrijke stroomen
, de rivier van Simpang ten Noorden en

de rivier van Kandawangan ten Zuiden , in nagenoeg dezelfde ver-

houding , waarin de Kapoeas tot de Pawan en de rivier van Sam-

bas staat. Wij kunnen dus dit gansche gebied nader in dat der

Simpang-, Pawan- en Kandawangan-ri vieren splitsen, en zullen dan

bovendien nog van onderscheidene kleinere stroomen moeten gewag

maken , die zich deels aan de Westkust ontlasten , deels van het

hoogland van Kandawangan naar de Zuidkust afvloeijcn.

Uit een politiek oogpunt kan dit gebied evenzeer in drie land-

schappen, Simpang, Matan (zoo heet het gebied der Pawan-rivier)
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en Kandawangan, gesplitst worden, waarbij zich dan echter nog óen

vierde voegt, zeer klein van omvang, maar in de geschiedenis van

Borneo van veel gewigt, het district Sukkadana namelijk, dat zich

langs het strand van den mond der Simpang- tot aan de Sidoeh-

rivier uitstrekt, en landwaarts in tot aan de vereeniging van eerst-

genoemde met de Mcliouw en eene lijn die vandaar, schier evenwij-

dig met de kust, tot aan de Sidoeh getrokken is. Dit gebied is,

volgens den heer Melvill van Carnbée, niet grooter dan 11,9 vierk.

geogr. mijlen, terwijl daarentegen Matan met Kandawangan niet min-

der dan 529,4, Simpang 198,7 vierk. mijlen beslaat 1
). Ik moet

hierbij opmerken, dat in de opgave voor het laatste het eiland be-

grepen is, door de beide zuidelijkste mondingen van de Kapoeas ge-

vormd, en werkelijk tot Simpang behoorend, maar niet dat deel

van de wildernissen van Koeboe, waarop, zooals wij reeds vroeger

vermeldden, de vorst van Simpang aanspraak maakt 2
). Maar in

weerwil dezer splitsing in vier landschappen, vormt dit gansche

gebied ook uit politisch oogpunt toch weder één geheel. Deze lan-

den toch maakten vroeger gezamenlijk de eigenlijke kern uit van

het beroemde rijk van Sukkadana, waaraan de meer noordelijke

deelen der Westkust of niet of slechts in naam ondergeschikt waren.

Ook na den val van Sukkadana en de verheffing van Simpang lot

een afzonderlijken staat, bleef de Panembahan van het laatstgemelde

steeds van den Sultan van Matan afhankelijk, en toen het Neder-

landsch Gouvernement, na de expeditie tegen Matan in 1828, het

rijk van Sukkadana onder den naam van Nieuw-Brussel herstelde

,

werd wel het gebied, onmiddellijk onder de bevelen van den Sultan

van dat rijk geplaatst, binnen zeer enge grenzen beperkt, en het

overige van Matan onder het beheer van een Panembahan gesteld

,

maar zóó, dat deze laatste zoowel als de nieuwe Panembahan van

Simpang de suprematie van den Sultan van Brussel moest erkennen.

Kandawangan, dat sedert 1817 door Pangeran Tjakra Negara, broe-

der van den tegenwoordigen Panembahan van Matan, gelijk vroeger

door hun beider vader, stiefbroeder van den in 1829 overleden

laalsten Sultan van Matan, als een soort van afhankelijk vorstendom,

of ten minste als op zich zelf staand domein, bestuurd werd, is

den 19deu Januarij 1852, door den dood van genoemden Pangeran,

*) Zie zijne meermalen aangehaalde statistieke kaart.
2

)
Zie boven, bl. 10.
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onder het onmiddellijk bestuur van den Vorst van Matan terug

gekeerd 1
).

Van den uithoek Tandjong Satei tot aan den mond der rivier

van Pawan vormt zich een uitgestrekte bogt of inham der zee, en

ongeveer in het midden dezer bogt dringt cene kleine baai, onder

den naam van bogt van Sukkadana, dieper landwaarts in, terwijl zij

aan de Noordzijde door het ver vooruitspringend voorgebergte Boekit-

Laut bepaald wordt. Het deel der groote bogt dat zich van Tan-

djong-Satei tot aan den Boekit-Laut uitstrekt, dringt in noord-oos-

telijke rigting verder vooruit, een diepen inham vormende, tot waar

het ten Noorden de wateren der Mendouw-rivier , die wegens hare

breedte schier een arm der zee ware te noemen , ten Oosten die

der rivier van Simpang in zich opneemt. Vlak voor den Boekit-

Laut ligt het eiland Pelentocan, en verder zuidwaarts stuit de blik

op onderscheidene eilandjes, zooals Sala-nama, Datoe, Tjampcdak

en Djoanta 2
), die den inham van deze zijde bijna afsluiten

,
gelijk

hij in het Noord-westen door den hoek van Tandjong Satei en de

kust tot aan den mond der Mendouw gedekt is. Zoo vormt zich

een alleen aan de Zuid-westzijde geopend waterbekken van verschei-

dene uren in den omtrek, waarin de werking van den vloed

slechts in geringe mate is te bespeuren. Het wekt bevreemding,

dat deze baai nog op geene kaart een eigen naam heeft ontvangen

;

men zou haar voegzaam de haai van Simpang kunnen noemen 3
).

De Boekit-Laut wordt door den heer Muller op eene hoogte van

ongeveer 1400 voeten geschat; zijn door de zee bespoelde voet is

door granietrotsen omringd, terwijl zijne hellingen tot aan den top

deels met hoornen die hunne ranke stammen tot eene hoogte van

70 en meer voeten verheffen , deels met heesterachtige myrtaceae

en laurineae bewassen zijn. Het daarvóór liggend eiland Pelen toean

vormt een kleinen heuvel van 60 a 70 voeten , eveneens omlaag

‘) Zie over de verhouding van Kandawangan tot Matan
,

Tobias
,

bl.

4, 5, G. Muller, bl. 296, vgl. met bl. 312 , 349 , 351 ,
Indiër voor

1852 ,
n°. 107. Wat de regeling van het bestuur in deze gewesten na

de stichting van Nieuw-Brussel betreft
,

heb ik geput uit eene missive

van den resident van Pontianak, 10 Sept. 1829, in Off. Stukk. IIS.
,
bl. 57

tot 68. In het historisch deel van dit werk zal ik daarover in nadere bij-

zonderheden treden.
2
) Bij G. Muller, bl. 240, 241, Deventa, gelijk hij, bl. 210, aan

Pelentoean den naam van Palingtang geeft.
3

) Zie aanduidingen bij G. Muller, bl. 227, 236, 240.
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met rotsen en van boven met boomen bezet. Tusschen het eiland

en den vasten wal staat bij ebbe slechts 5 a 6 voet water, doch

aan den zeekant vindt men drie vademen water op een afstand van

60 voeten. De rotsen zetten zich niet voort in zee en het water is

zonder klippen of banken, zoodat men gerust op het dieplood kan

afvaren. Nevens eene menigte granietblokken ziet men in dezen

omtrek aan het strand vele steenen liggen , die uit klei verhard

schijnen, en in deze weekere steensoort merkte George Muller kleine

aderen op van eene hoog roode kleur, die hij voor sporen van

roode wormpjes hield, doch die den heer Blume op het denkbeeld

bragten , of hier welligt oorspronkelijk vermiljoen kan voorhanden

zijn *). Onder de boomen, die hier aan het strand worden gevon-

den , belmoren de katapan (terminalia catappa L.) , welker vrucht

veel op amandelen gelijkt , de djamboe-laut (eene soort van jam-

bosa, misschien jambosa litoralis) , de naga, de ara, de api-api

,

de bakon , de brabat , de boeteh. Eene bijzondere vermelding ver-

dient een boom , dien Muller batateh noemt. Zijn stam is van twee

tot drie voet dik en van 50 tot 60 voet hoog, en staat gewoonlijk

ter hoogte van eenige voeten in het water. Hij spreidt zijne tak-

ken ver in het rond en naar omlaag tot aan het water uit, en

brengt eene soort van vruchten , vol kleine weeke korrels en merg,

voort, die door de inboorlingen gretig gegeten worden. In het

algemeen heeft zijn voorkomen veel overeenkomst met dat van een

grooten appelboom 2
).

De Boekit-Laut vormt het uiteinde van een langen bergketen , die

,

onder den naam van Palongan , zich wel 20 a 50 uren oost- en

noord-oostwaarts uitstrekt, de grens tusschen Simpang en Matan en

de waterscheiding van de Simpang- en Pawan-rivieren vormt, en

zich in liet hart des lands vereenigt met de bergen van Meliouw en

Sekadouw , die het Kapoeas-gebied ten Zuiden begrenzen ,
en waar-

onder zich de hooge toppen van den Mahm, den Batong, den zon-

derling gevormden Spontiak, den Pamakan, den Lajang, die zich

van de kust het hoogst van allen vertoont en, naar het volksge-

loof, van ver over zee door geesten herwaarts is gedragen, den

Pangang, den Menjorah, den Mengalat en den Lebei onderscheiden.

Al deze bergen zijn met schier ontoegankelijke wouden bedekt 3
).

*)' G-. Muller, bl. 226, 237—240.
s

) G. Muller, bl. 240, 236.
8

) G. Muller, bl. 226, 230, 260, 285.
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Ik heb reeds vroeger de meening van George Muller vermeld, dat

deze bergen niet met den Kaminting-keten zamenhangen en tus-

schen Sekadouw en Sin tang de aaneenschakeling der bergen ge-

heel is afgebroken 1
). Ik behoef het hier zoo weinig als de

daaruit gemaakte gevolgtrekkingen te onderzoeken
;

genoeg dat

de binnenlanden van Simpang in het Oosten en Noord-oosten

,

zoowel als zijne zuidelijke grenzen, met bergketenen zijn bedekt,

waaruit de verschillende stroomen bunnen oorsprong nemen, door

welker zamenvloeijing de rivier van Simpang ontstaat of ge-

voed wordt.

De rivier van Simpang is aan den mond zeer breed en veelal

naauwclijks binnen een bepaald bed besloten, daar de nipa, die bier

buitengewoon welig groeit, en andere hoornen, waarmede hare oevers

bezet zijn , verscheidene voeten onder water staan ; vaartuigen

van 7 tot 9 voet diepgang kunnen haar met den vloed gemakkelijk

binnenloopen 2
). Nog geen kwartier boven haren mond , ter reg-

terzijde des opvarenden, neemt zij het riviertje Meliouw op, dat

een paar uren vandaar achter den Boekit-Laut ontspringt, langs eene

kleine kampong van denzelfden naam , met omtrent 50 huisge-

zinnen, stroomt, en voormaals als een geliefd verblijf van kleine

rooversvaartuigen berucht was. Den boek door de vereeniging

van de Meliouw met de Simpang-rivier gevormd , noemde G.

Muller * den slangenboek ,” dewijl hij bier op de in het water

staande hoornen een aantal slangen van 8 tot 12 voet lang , en

van 5 of 4 duim in den omtrek , met afwisselende kringen van

gele
,

groene en witte schubben , in elkander gerold op de tak-

ken zag liggen 3
). Drie of vier uren hooger valt aan de linker-

zijde eene groote rivier in de Simpang, die op de grenzen van

Sekadouw ontspringt , en den naam draagt van Semandang-rivier.

Aan hare oevers wonen vele Dajaks
,

gelijk in bet geheel de Dajak-

sche kampongs, of doekoe’s, gelijk zij hier heeten, in deze streken

zeer menigvuldig zijn 4
). De Amerikaansche zendeling Thomson reisde

in 1842, onder menigvuldige afdwalingen van den regten weg door

ontrouw of onkunde zijner gidsen, van Laur, op de grenzen tusschen

Matan en Simpang, over de kampongs Gri , waar bij een fraaijen

') Zie boven
,

bl. 6.
8

) G. Muller, bl. 228 ,
236.

3
) G. Muller, bl. 228 , 236, 237 ,

270.
4

) G. Muller, bl. 228, 259.
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waterval opmerkte, Boetang en Kleminting naar Semandang *), en

bereikte van daar over Lojang, Kandong-Gariat, Moela en Saboemba,

liet distrikt Kwalang-oedik of Opper-Kwalang. De rivier Kwalang

behoort mede tot bet gebied van Simpang, en ontspringt aan den

berg Lajang op de grenzen van Meliouvv; doch bare wateren vloei -

jen niet der Simpang-rivier toe , maar stroomen westwaarts , waar

zij zich met de Dawah- of Mantoet-rivier
, den zuid-oostelijken tak

van de Kapoeas, vcreenigt. De Dajaks aan de Kwalang zijn in die

van Kwalang-hilir en Kwalang-oedik of die van Neder- en Opper-

Kwalang verdeeld 2
). Thomson bezocht in Opper-Kwalang de doe-

koe’s Kenjaing, Moewi en Berkwak, en voer vervolgens, onder aan-

houdende worsteling met den sterken stroom en tallooze drijvende

boomstammen, ondiepten en zandbanken, de Kwalang op tot Sam-

berah, vanwaar hij weldra het gebied van Meliouw aan de Kapoeas

bereikte. Hij vond in deze streken over het geheel eene elders on-

der de Dajaks schaars gekende welvaart , vrij dragelijke paden en

bruggen, overvloed van rijst, vruchten, honig, areng- en riet-sui-

ker, oebi’s en andere levensmiddelen, en niet zelden een voorko-

mend en gastvrij onthaal 3
). De Dajaks aan de Kwalang vervaar-

gen van merbouw- en kladan-hout, zonder hulp van spijkers, praau-

wen van 2 tot 4 kojangs , waarmede zij zelfs de Mendouw en de

baai van Simpang bevaren 4
).

Wij keeren na dezen uitstap tot de rivier van Simpang terug.

Omstreeks drie uren boven hare vereeniging met de Semandang

splitst zij zich in twee takken, de Sidjouw en de Matan. De hoofd-

negerie Simpang ligt aan het punt hunner vereeniging. Van den

mond tot in de nabijheid der negerie vindt men in den regentijd

nergens vasten grond, nergens eenige hut of zelfs teeken, dat hooger

op aan de rivier menschen wonen. Alles is wild en woest, gelijk de

natuur het heeft gevormd. Een half uur beneden Simpang ziet men

de eerste huizen
,
verspreid tusschen eenige ladangs, die hier sedert

het herstel van het Nederlandsch gezag op Borneo de digte bosschen

hebben vervangen. Simpang is weder geheel op soortgelijke wijze als

*) G. Muller spreekt, bl. 271, van de districten Semandang-kanan en

Semandang-kiri
,

d. i. Regter- en Linker-Semandang
,

gelijk inderdaad de

rivier uit de zamenvloeijing van twee takken ontstaat.
2

) Vgl. G. Muller, bl. 271.
3
) Thomson, p. 149—151; vgl. G. Muller, bl. 261, 262, 265.

*) G. Muller, bl. 268.
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Pontianak en Sambas gebouwd. De moskee en de dalem van den

Sultan staan beiden op de landtong, door de vereeniging der beide

rivieren gevormd. De laatste is een zeer eenvoudig, maar stevig

en ruim gebouw, op zware palen van ijzerhout rustend, en inge-

sloten door eene omheining, ter hoogte van 20 a 24 voet en in

het vierkant ter lengte van 200 voet aan elke zijde, insgelijks uit

sterk ijzerhout vervaardigd. De balei , waarin de Panembahan ge-

hoor verleent, regt spreekt en vreemdelingen ontvangt, is een af-

zonderlijk gebouw, buiten, maar in de nabijheid van den dalem

opgerigt. Zoowel de dalem als de moskee zijn in 1813 door Da-

jaks gebouwd, en schoon het zwijn den Moslemen een gruwel is,

werd menig varken met gezouten rijst bij den opbouw van hun

bedehuis genuttigd. Voor het overige bestaat de plaats uit onder-

scheidene kampongs of wijken, deels aan de Sidjouw ,
deels aan

de Matan, en deels aan de Simpang gelegen. Het terrein, waarop

deze kampongs staan , is moerassig en wordt vaak door de rivier

overstroomd , waarom ook hier de huizen zeven of acht voet boven

den grond verheven zijn. Alleen het kwartier der Chinezen, wier

getal intusschen zeer gering is , maakt hierop eene uitzondering.

Zij hebben daarvoor hier, gelijk elders, het hoogste gedeelte van

het terrein uitgezocht , waar zij moestuinen aangelegd en het veld

in den omtrek bebouwd hebben. Al de woningen van Simpang

zijn klein en slecht gebouwd , maar de duizenden kokospalmen en

andere boomen, tusschen de huizen verspreid, geven aan de plaats

bij den eersten opslag een bevallig aanzien. De toegang tot de

negerie wordt beschermd door twee bentings of inlandsche forten

van een vervallen- voorkomen. liet grootste ,
op den linker-oever

der rivier, is met vier, het kleinere, op den regter-oever, met twee

stukken zwaar geschut gewapend, De rivier tusschen de beide for-

ten is met een boom, die uit verscheiden stukken bestaat, geslo-

ten. Men kan van dit punt, door de menigvuldige bogten der rivier,

de geheele plaats niet overzien, maar ontwaart op den voorgrond

slechts enkele wachthuizen , het kleine Chinesche kamp en eenige

andere woningen , terwijl ter wederzijde het digt geboomte den

gezigtskring beperkt. Op den achtergrond ziet men den Spontiak

en Pamakan , in blaauwe nevelen gehuld, en wanneer men iets

liooger opvaart, vertoont zich regts, achter het Chinesche kamp,

het Palongan-gebergte met zijne ontoegankelijke wouden. De heer

Muller rekent de bevolking van Simpang op 300 a 330 weerbare
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mannen", waaronder omstreeks 40 Boeginezen, 30 Chinezen en 5

Arabieren ,
hetgeen een totaal van 2500 a 2800 zielen zou uitma-

ken l
). Bij deze geheele beschrijving van de negerie Simpang mag

ik niet ontveinzen , dat mij geene latere berigten dan van den heer

Muller hebben ter dienst gestaan; een tijdvak van ruim 50 jaren

zal zeker in verschillende opzigten cenige verandering hebben te

weeg gehragt.

Van de beide boventakken der rivier van Simpang weet ik wei-

nig te vermelden. De Sidjouw komt uit het oostelijke gebergte;

de Malan ontspringt nabij den berg Roman , een der toppen van

bet Palongan-gebergte , op de zuidelijke grens van des Panembahans

gebied. Aan een boventak dezer river ligt de bijna verlaten kampong

Matan, de voormalige residentie van bet Matansche rijk. Toen de Sul-

tan van Matan, in bet laatst der vorige eeuw, Kajoeng tot zijne resi-

dentie koos, volgde hem een deel der bevolking derwaarts, terwijl

het overschot allengs naar bet toen in zijne opkomst zijnde Simpang

verliep. De ligging der oude hoofdplaats wordt nog slechts door eenige

van rijstvelden omringde hutten aangewezen 2
). Aan een anderen tak

der Matan-rivier wonen de Dajaks van Banjer, terwijl aan de Si-

djouw en bare spruiten wederom andere Dajaks gevestigd zijn 3
).

De gezamenlijke bevolking van bet rijk van Simpang wordt door

den beer Muller op 16 a 18,000 zielen begroot
,

waaronder hoog-

stens 5,500 a 4,000 Maleijers en andere belijders van den Islam, en

slechts een oOlal Chinezen , zoodat de Dajaksche bevolking 12 a

14,000 zielen zou bedragen. De latere opgave van den heer Mel-

vill van Carnbée , die bet totaal der bevolking op 15,450 zielen stelt,

pleit voor de algemeene juistheid dezer cijfers 4)r

Onder de Maleische bevolking telt men omtrent 250 a 500 huis-

gezinnen van zoogenaamde Orang-Boekit of berg-Maleijers, landbou-

wers, die, ofschoon Mohammedanen, zich met de Dajaks vermengen,

met wie zij in dagelijksche aanraking komen, en grootendeels uit

verbindtenissen van Maleijers met Dajaksche vrouwen geteeld zijn.

Deze zelfde klasse der bevolking draagt elders op Borneo’s Westkust

*) G. Muller, bl. 228—231, 262, 270, 278—280.

*) G. Muller, bl. 272, 273, 348; vgl. de kaart van Melvill van Carnbée.
3
) Vgl. de kaarten van Melvill en von Derfelden met G. Muller, bl. 271.

*) G. Muller, bl. 270, Melvill van Carnbée, statistieke kaart. Tobias,

bl. 18, rekent voor Simpang 18,000 Dajaks, 3572 Maleijers, 180 Chine-

zen, totaal 21,752.
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den naam van Anak-soengei of Anak-dessa, dewijl zij aan de rivie-

ren en op liet platte land zijn gezeten. Wij zouden ze de »Malei-

sche boeren” kunnen noemen. Zij bouwen rijst, doch alleen op

drooge velden, en hebben somtijds moestuinen en boomgaarden van

klappers en andere vruchten. De rijst, in Simpang geteeld, is niet

altijd toereikend voor de behoefte; waarom dit graan somtijds van

Pontianak of van de Chinesche vestiging te Panoraman wordt aan-

gevoerd. Te Meliouw wordt door Orang-Boekit eenige suiker uit

riet en arengpalmen bereid 1
).

Bij de geringe bevolking en het gebrek van kuituur, kunnen de

voortbrengselen, die Simpang aan den handel levert, in weerwil van

den rijkdom des lands niet zeer belangrijk zijn. Goud schijnt in

geringe hoeveelheid voor te komen, doch welligt alleen omdat ner-

gens geregelde goudwasscherijen gevonden worden. IJzer, door de

Dajaks tot staven versmeed , wordt in kleine hoeveelheden naar

Roeboe en Pontianak uitgevoerd. Tot de smelting bezigen zij houts-

kolen van den kampas- en blawang-boom ;
doch somtijs wordt het

zonder smelting alleen met den hamer bewerkt. Tin wordt hier

in zeer geringe hoeveelheid verzameld; ik zal straks hij de be-

schrijving van Sukkadana over dit metaal in nadere bijzonderheden

treden 2
).

De bosschen van Simpang leveren, voor de moeite van het inza-

melen, damar, gom, kajoe-gahroe, kajoe-lakka, plantaardige talk van

den tengkawang, wilde notenmuskaten, wilde kaneel of koelit-la-

wang, seraja-hout, zijnde de takken van zekere slingerplant, en

trankenamwortel , beide als geneesmiddel geacht. Ook is er een

overvloed van timmerhout, waaronder vooral het merbouw- en kla-

dan-hout zeer geschikt voor den scheepsbouw worden geacht 3
)

;

doch het vervoer naar de rivieren is vaak aan groote moeijelij kim-

den onderhevig. Het allerbelangrijkste artikel is misschien de fijne

bindrotting, bekend onder den naam van rotan* segah 4
), welke

hier van bijzonder goede hoedanigheid is. Ook vindt men in de

bovenlanden veel rotan semaboe of spaansch riet, bekend door zijn

eentoonig zuchtend geluid 5
) , dat in de lage streken zeldzaam

’) G. Muller, bl. 262, 265, 267, 270. Vgl. over de Anak-soengei To-
bias, bl. 32, Francis, bl. 14, 15.

2
) G. Muller, bl. 263, 266.

3
)

Vgl. van Lijnden N. T., bl. 562, G. Muller, bl. 268.

*) Vgl. boven bl. 49.
6

) Zie boveü
,

bl. 40.



voorkomt. Bij het snijden van het semaboe-riet wordt een bijge-

loovig gebruik in acht genomen. Men bouwt op de plaatsen waar

het groeit eene hut, om acht te geven op het des morgens en

’s avonds gedurig op doffen toon herhaalde » la-belom
, la-belom ,”

dat aan den geest van het riet, den zoogenaamden Boboeni Antoe,

wordt toegeschreven. Slechts dan wanneer de geest deze toonen

lang uitgerekt laat hooren (hetgeen misschien een gevolg van ge-

vorderde rijpheid is)
, is er hoop op goed riet en begint de inlan-

der te snijden , doch zoo hij het geluid snel en kort op elkander

voortbrengt, wordt een andere plaats opgezocht *).

Onder de dierlijke voortbrengselen van Simpang zijn slechts was

en bezoar-steenen voor den handel van eenig belang. Karet wordt

op het strand van Sukkadana en op de naburige Karimata-eilanden

gevangen , terwijl de laatste ook eenige vogelnestjes van middelma-

tige hoedanigheid opleveren. Tamme dieren , zooals koeijen
,
scha-

pen, geiten en hoenders, zijn zeer schaarscb; vroeger schijnt er veel

rundvee geweest te zijn, dat echter in de bosschen verstrooid en

verwilderd is. Aan het strand onthouden zich vele herten en wilde

zwijnen. Ook vindt men er talrijke zwermen van eene soort van

kleine snippen
,
pajan geheeten , en eenige vogels die een zeer aan-

genamen wildzang laten hooren 2
).

Simpang heeft eenige vaartuigen , die op Pontianak , Koeboe

,

Riouw ,
Palembang en Singapoera handel drijven. Het schijnt ech-

ter dat deze handel in de laatste jaren zeer is verminderd. In 1847

kwamen slechts 2 praauwen, houdende 4 last, vandaar te Pontianak

aan, terwijl 5 praauwen van 15 last van Pontianak derwaarts ver-

trokken ; en van 1848—50 wordt geen enkele te Pontianak in- of

uitgeklaarde praauw van Simpang vermeld. Waarschijnlijk is sedert

1857 de handel van dit gedeelte van Borneo vooral te Nieuw-Brus-

sel, dat toen onder zekere beperkingen tot vrijhaven verklaard

werd, geconcentreerd, en wordt deze plaats meer dan Pontianak door

de handelaars van Simpang bezocht. De uitvoer te Simpang bestaat

uit rijst, zout, Javaanschen tabak, opium, koperen huisraad, Ghi-

neesch aardewerk, koperdraad, ijzeren gereedschap, Chinesche zijden

stoffen, Europesche en Boeginesche lijnwaden, glaskoralen, enz. 3
)

') G. Muller, bl. 263—266.
*) G. Muller, bl. 266.

*) G. Muller, bl. 265—267, van Lijnden N. T., bl. 621 en de daarbij

beboorende tabel.
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Ik ga thans over tot de beschrijving der kust van Sukkadana

van den Boekit-Laut tot aan de Sidoeh-rivier , de grens tusschen

dat distrikt en Matan. Van genoemden berg tot aan een klein voor-

gebergte ten Noorden van den mond der Sidoeh , dat den naam van

Tandjong pada Goenong draagt en uit twee kleine heuvels bestaat,

is de gansche kust hoog, en loopt digt langs het strand een heuve-

lenketen, die ook de reeds genoemde bogt van Sukkadana met zacht

glooijende en digt begroeide hellingen in den vorm van een amphi-

theater omgeeft. Deze heuvels sluiten zich aan hoogere bergen aan,

die in onafzienbare reeksen naar het binnenland loopen, tot zij zich

in het blaauw verschiet verliezen. De oevers zijn deels zandig,

deels stoenachtig, en hier en daar stoi^en zich kleine bergstroomen,

die zoet en klaar water aanvoeren, in zee. Ilooger op is de grond

hard en bestaat uit zware leem- en okeraarde, waarin veel ijzer-

erts is bevat. Op sommige plaatsen vindt men fijn zand, met tin

vermengd, terwijl men elders, na een voet diep gegraven te heb-

ben, op een horizontale laag van vette zwarte aarde stoot, welker

voorkomen dat der goudgronden in de meer noordelijke deelen van

Borneo herinnert, en aanleiding geeft tot het vermoeden, dat ook

hier niet te vergeefs naar stofgoud zou gezocht worden x
). Het

tin ware welligt met meer voordeel te graven. In 1829 wenschte

de nieuw benoemde Sultan van Sukkadana of Nieuw-Brussel met

voorschotten van het Gouvernement tinmijnen te openen. Afge-

scheiden van de vraag, of die onderneming in zijne onbekwame han-

den eenige kans op goeden uitslag hadde opgeleverd, is het ka-

rakteristiek
, dat dit verzoek werd afgeslagen op grond van het ad-

vies der generale directie van finantiën , dat, zoolang het Gouver-

nements-monopolie van Banka-tin behouden blijft, alle productie

van en handel in tin gevaarlijk voor ’s Gouvernemenls belang moet

geacht en daarom niet mag aangemoedigd worden 2
). Ziedaar de

gouden vrucht der monopoliën, en een duidelijk bewijs der vader-

lijke zorg van het Gouvernement voor de welvaart zijner Indische

onderdanen ! Wij zagen hierboven dat ook in Simpang eenig tin

wordt gevonden , maar dat het voorkomen van dit metaal aan de

Rapoeas tot dusverre twijfelachtig is 3
). Reeds vóór eeuwen schijnt

men tin te hebben gedolven aan de Katocntong, een tak der Pawan-

‘) Gr. Muller, bl. 238, 255, 354.
2
) Off. Stukk. HS., bl. C6, 71, 74, 93.

3
) Zie boven, bl. 31.

I. 15
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rivier 1
). Doch in later tijd is alleen aan de Kandawangan-rivier dit

metaal door Chinesche mijnarbeiders regelmatig gegraven. Die wer-

ken zijn intusschen lang verlaten
, ofschoon er welligt nog sporen

van gevonden worden; de ongezondheid van het oord en het brakke

water schijnen de hoofdoorzaak van hun verval geweest te zijn 2
).

De hogt van Sukkadana vormt een langwerpig halfrond
, dat om-

trent 5000 vademen lang en 1200 vademen breed is. Bij de in-

vaart heeft men gedurende den vloed 15, hij ebbe 10 voet water;

de ankergrond is zacht en goed, maar in den West-moeson zijn de

schepen er niet geheel veilig. In het midden van den achtergrond

der bogt, op 1° 16' Z. B., ontlast zich de rivier van Sukkadana, die

omtrent 80 voet breed en onderscheidene vademen diep is, doch

aan den mond eene bank van zand en steenen heeft, waarop zelfs

bij den vloed slechts 41 a 5 voet water staat, zoodat men de

rivier slechts met kleine praauwen kan binnenkomen. Of de over-

hangende hoornen, die tijdens het bezoek van den heer Muller haar

schier versperden, thans, nu hier weder eene negerie gebouwd is,

zijn opgeruimd, durf ik niet verzekeren; welligt ware dit te veel

van de onverschilligheid der Maleijers verwacht. Een andere en

wel kunstmatige belemmering, eenmaal bestemd om de oude negerie

tegen overrompeling te beveiligen, is waarschijnlijk ook nog wel niet

geheel verdwenen. Zij bestond uit twee omstreeks 1780 aangelegde

dammen van kleine klipsleenen, zes voeten breed en bij den vloed

onder water staande, en zoodanig geplaatst, dat een vaartuig niet

dan langzaam, en zich nu naar deze dan naar gene zijde wendend ,

daartusschen doorvaren en den mond der rivier binnenloopen kon.

Het strand van deze bogt bestaat grootendeels uit aangespoeld

zand, en is op vele plaatsen hoog en vast, doch in de onmiddellijke

nabijheid der rivier laag en moerassig. Op de helling en den voet

der heuvels ligt een goede en vaste grond, zeer geschikt voor cul-

tures
,

gelijk daarop ook vroeger peper geplant was. Bezuiden de

rivier, waar het land naar goedvinden onder water kan gezet wor-

den , waren voormaals schoone rijstvelden. De vruchtbare grond

levert hier, zonder veel moeite of bebouwing, alle dagelijksche be-

hoeften der inlanders, rijst, sago, wortelen, groenten en vruchten,

in milden overvloed
; de zee verschaft visschen en schildpadden in

*) G. Muller, bl. 331, 332. Vgl. beneden Boek II, Hoofdst. II.
s

) Off. Stukk. HS.
,

bl. 60.
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menigte, en terwijl de hitte door de zeewinden getemperd wordt,

is er de lucht zoo aangenaam en gezond, dat zij voor de beste

streken van Borneo niet behoeft onder te doen.

Om zich zoet water van de rivier te verschaffen, moet men haar

een vierde uurs opvaren; doch in den omtrek der bogt vinden de

zeelieden verscheidene andere gelegenheden om zich daarvan te voor-

zien. Men vindt het in een heekje ten Noorden der rivier, Matjan-

Laut geheeten, en verder in het noord-westelijk deel der hogt, of

den inham Rawang, die door den vooruitspringenden hoek Tandjong

Malam van de eigenlijke baai van Sukkadana is gescheiden, en on-

derscheidene riviertjes in haren schoot opneemt. Ook aan den voet

van den kleinen heuvel, die op den zuid-westelijken uithoek der bogt

omhoog rijst, zijn zeven kleine uitwateringen, de Telaga Toedjoh ge-

heeten, en door een kuil in het zand te graven kan men zich hierin

weinige oogenblikken een goeden voorraad van water verschaffen 1
).

Aan deze zoo uitnemend voor den handel geschikte baai en langs

de oevers der rivier lag voorraaals het beroemde Sukkadana , de

groote markt van Borneo’s Westkust. In 1786 werd deze stad door

den Sultan van Pontianak, bijgestaan door eenige schepen der Oost-

Indische Compagnie, geheel vernield en de bevolking verstrooid. De

aangenaamheid van het oord lokte echter later vele zwervende zee-

roovers aan, die hier hutten bouwden en rijstvelden aanlegden;

doch de maatregelen door het Engelsch tusschenbestuur, en later

door het herstelde Nederlandsch gezag, tegen de zeerooverij genomen,

gunden hun hier geen rust, en in 1822 was dit oord geheel ver-

laten, terwijl slechts enkele sporen de plaats aanwezen, waar vroe-

ger de stad gestaan had. Na de tuchtiging van Matan door eene

Nederlandsche expeditie in 1828, werd aan een voormalig roover-

hoofd, Radja Akil, die in dienst van het Gouvernement was over-

gegaan, verlof gegeven zich hier met zijne volgelingen neder te zet-

ten, en het oude Sukkadana onder den ongelukkig gekozen naarn van

Nieuw-Brussel te herbouwen. Die naam heeft, gelijk te verwach-

ten was, geen wortel gevat, en allengs weder voor den ouden naam

van Sukkadana moeten plaats maken. In welke verhouding de

Sultan van Nieuw-Brussel tot Simpang en Matan gesteld werd,

is reeds boven aangeduid en zal ik later in bijzonderheden ont-

vouwen. Maar hoe gewigtige diensten ook Radja Akil in het be-

‘) Gr. Muller, bl. 344, 353—357.

16*
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teugelen der zeerooverij had bewezen, zijne ongeschiktheid als

regeerder bleek weldra maar al te duidelijk. Van werkzaamheid en

welvaart vertoonde zich geen spoor , en de voorschotten door het

Gouvernement aan den Sultan verleend , werden verteerd , zonder

dat men het doel, het herstel van de oude welvaart, den voorma-

ligen handel dezer streek, eene schrede nader kwam. De aanhou-

dende geschillen met den Panembahau van Matan, en de maatregelen

van het Gouvernement zelve, dat de opening der tinmijnen tegen-

ging en, door de vrijverklaring der havens van Sambas en Pontia-

nak in 1853, den handel van Sukkadana aftrok *), werkten daar-

toe mede. Om Sukkadana wat op te beuren , nam de Indische

regering den 51 sten Augustus 1857 een besluit, waarbij de haven,

die tot dusverre voor alle vaartuigen , niet behoorende onder het

gebied der Nederlandsche autoriteiten ter Westkust van Borneo

,

tenzij met speciale vergunning, was gesloten geweest, met de ha-

vens van Pontianak en Sambas wrerd gelijk gesteld , onder voor-

waarde dat de invoer van zout , opium en wollen en katoenen

goederen , voor zooverre zij geene voortbrengselen van den Indi-

schen Archipel waren, alleen regtstreeks van Pontianak en Sambas

mogt geschieden 2
). Sedert schijnt de handel althans eenigzins,

ofschoon in geringe mate, te zijn vooruitgegaan. De volgende tabel

van het verkeer met Pontianak van 1845—1850 zal daarvan eenig

denkbeeld geven.

Te PONTIANAK TAN SUKKA- Van pontianak naar sukka-

DANA AANGEKOMEN. dana VERTROKKEN.

Jaren. Vaartuigen. Lasten. Vaartuigen. Lasten.

In 1843 9 31 8 21

» 1844 16 230 21 91

» 1845 16 120 22 138
3> 1846 34 170 24 87
» 1847 25 139 18 103
» 1848 28 73 8 19
» 1849 12 62 7 9
» 1850 31 92 15 28

3

)

Mogt men het verkeer met Pontianak als maatstaf voor het gan-

sche handelsverkeer nemen, dan zou men moeten aannemen, dat

de uitkomsten sedert 1847 weder merkelijk ongunstiger zijn geweest.

De bevolking van Sukkadana werd in 1851 door den heer Francis

op 81 Maleische huisgezinnen of omtrent 400 zielen begroot 4
); de

‘) Off. Stukk. HS., bl. 331.
s
) Staatsblad v. N. I. 1837, n°. 40.

3
) Van Lijnden N. T.

,
bl. 621 en de daarbij behoorende tabel.

4

) Francis
,

bl. 32.
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zendeling Thomson ,
die deze plaats in 1842 bezocht , stelt haar

op 6 a 700 Maleijers en een 12tal Chinezen 1
) ;

de Heer Melvill

van Carnbée, op zijne statistieke kaart van 1849, rekent 1204 zie-

len. De beide eerste opgaven schijnen enkel op de hoofdnegerie

,

de laatste op het geheele district betrekking te hebben 2
). In

1831 werd door het Nederlandsch Gouvernement te Sukkadana

een civiel gezaghebber en een post van een sergeant , 2 korporaals

en 16 man gevestigd, terwijl f 1600 voor het bouwen van een

fortje bestemd werden 3
). Doch bij de reorganisatie der mili-

taire magt op Borneo in 1853 werd de post weder ingetrokken

,

terwijl hier sedert 1854 het Nederlandsch gezag door een posthou-

der, op een traktement van f 150 ’s maands, met behulp van vijf

oppassers gehandhaafd wordt 4
).

Aan de beide uithoeken der baai van Sukkadana vindt men eenige

boven het water uitstekende reven en klippen. Van den zuid-weste-

lijken hoek strekt zich een met hoornen en hooge rotsklompen bezet

rif tot zóó digt bij het eilandje Salanama uit, dat de doorgang

tusschen het rif en het eiland slechts voor kleine booten geschikt

is. Een weinig ten Noorden van het eiland ligt een groote klip

,

Batoe Mandi geheeten
, die met vier kruinen uit het water steekt,

liet kanaal tusschen deze klip en het eiland is te naauw, om het

doorvaren raadzaam te maken; maar achter het eiland vinden kleine

vaartuigen ook in den West-moeson eene goede ligplaats 5
).

Een weinig ten Zuiden der baai van Sukkadana , vormt de zee we-

derom eene bogt, ruim genoeg om tot ankerplaats voor groote praau-

wen te dienen
, en waar men 7 of 8 , en bij vloed tot 10 of 11

voet water heeft. De oevers zijn gedeeltelijk door den berg Daloe

begrensd en met rotsen bezet, gedeeltelijk gevormd door een zan-

dig strand, waar twee kleine beekjes helder en zoet water bevat-

1

) Thomson, p. 128.
2

) Francis stelt, bl. 3, de bevolking van het geheele rijk van Brussel

op 12,270 Dajaks, 1685 Maleijers, 30 Boeginezen en 12 Chinezen, to

zamen 13,997. Deze opgave schijnt het geheele gebied van Sukkadana,
Matan en Simpang, doch met uitzondering der vele nagenoeg onafhankelijke

Dajaks, te betreffen. Zij is echter in dat geval veel te laag.
3
)

Off. Stukk. HS.
,

bl. 90—94; vgl. Francis, bl. 32, 34; Thomson,
p. 128.

*) Off. Stukk. IIS.
,

bl. 299—322. De eerste posthouder was de heer
von Dewall, vroeger opper-wachtmeester der Djajang-Sekars to Cheribon,
later assistent-resident van Koetei (zie Inleiding, bl. LXXXI).

!

) G. Muller, bl. 25G, 355.



ten. Aan den ingang ligt het eilandje Datoe , welks noordelijke

punt slechts door een kanaal van 600 voet breedte en 4 a 5 voet

diepte van den wal is gescheiden. Het bestaat uit een heuvel , die

omtrent 200 voet hoog en lot aan den top met zware hoornen be-

dekt is. Het noordelijk gedeelte heeft een kleine vlakte met een

zacht glooijend strand; aan de Zuid-zijde is het met hooge graniet*

rotsen omringd. In de schaduw eeniger wilde notenmuskaatboo-

men van buitengewone grootte liggen hier de heilige graven van

drie pandita’s, Mohammed, Ali en Hoesein , op welke men de ge-

wijde hoenders ziet rondloopen , die hun , zelfs door de zwervende

zeeroovers , als offers worden gebragt. De omtrek der bogt ,
die

ook zelve den naam van bogt Datoe draagt, wordt vooral tot inza-

meling van het hier zeer menigvuldige kajoe gahroe bezocht 1
).

Wat verder in zee liggen op deze hoogte de eilandjes Tjampe-

dak , die ongetwijfeld den naam hebben naar den hier veelvuldig

voorkomenden vruchtboom , onder den naam van tjampedak (arto-

carpus polyphema) bekend. Deze boom is verwant met den nangka;

het vleesch der vruchten eet men raauw , maar de pitten worden

afgekookt en geroost genuttigd 2
). De genoemde eilandjes zijn

twee in getal en worden naar het verschil hunner ligging Tjam-

pedak-laut en Tjampedak-darat
, d. i. zee- en land-Tjampedak ge-

iteden 3
). Op eenigen afstand zuid-westwaarts van deze eilanden

ligt Poelo Djoanta , en eene Duitsche mijl zuid-oostwaarts vandaar

de klip Karang-boerong (vogclklip) , die zich 15 a 18 voeten boven

het water verheft, en door de witkleurige vogelmest, die haar be-

dekt , zelfs bij nacht van verre zigtbaar is 4
).

Digter bij de kust, en schuins tegen over den mond der Sidoeh-

rivier, ligt het eilandje Sampadian 5
) , een digt begroeide heuvel

van omtrent 500 voeten hoogte, rijkelijk van zoet water en eetbare

vruchten voorzien. Men vindt er den tjampedak, den nibong-palm ,

den koelit-lawang, den naga-boom , den struik trankenan en de

J

) G. Muller, bl. 253, 254.
2

) Hasskarl, Aanteekeningen over het nut door de bewoners van Java
am eenige planten toegeschreven, bl. 116.

3
) G. Muller, bl. 252, 253.

*) G. Muller, bl. 240, 241.
5

) Of Sambadin
,

zoo als deze naam luidt in het regeringsbesluit van

18 Febr. 1846, bij Temminck, p. 152. Bovendien wordt daar een Sam-
badin-laut en een Sambadin-darat onderscheiden. Het in den tekst bedoelde

is het eerste en het andere schijnt van weinig belang.
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slingerplant seraja, die wij allen reeds hebben leeren kennen. Aan

den zuidelijken boek verheffen zich groote rotsen boven bet water,

die gedeeltelijk met boomen bedekt zijn en ongeveer 400 vademen

in zee loopen. Vischreigers , ijsvogels, herten, wilde zwijnen en

schildpadden worden zoowel op dit eiland als op het naburige

strand in overvloed gevonden 1
).

De Sidoeh-rivier
,
ook Doelah-Sidoeh geheeten, ontspringt omtrent

20 uren ver in het hooge gebergte, en voert met snellen stroom

een bruinrood en drinkbaar, maar sterk met ijzerdeelen bezwangerd,

water af, dat nog op een vierde uurs afstand van den mond in zee

kan onderscheiden worden. De ingang is 160 a 180 voet breed, en

het water heeft aldaar eene diepte van 7 a 8 voet , maar hooger op

van verscheidene vademen. De oevers zijn met bakon- en boeteh-

boomen bezet; de nipa is er zeldzaam, een bewijs dat het land

vroeger is bewoond geweest. Inderdaad waren hier vroeger Maleijers

gevestigd , en ziet men in den omtrek , ook op het eiland Sarnpa-

dian, vele graven, die als sporen van den voormaligen bloei dezer

streek kunnen beschouwd worden. Op het voorgebergte Tandjong

pada Goenong, ten Noorden der rivier, liggen onder andere de kera-

mats van twee Islamietische heiligen, Padri Doelah en Ahmed. De

hoenders, die hier als offers gebragt en vrijgelaten worden, hebben

zich in in de wildernis voortgeplant en strekken vaak den leguanen

tot voedsel. Thans moet men de rivier twee a drie dagen oproei-

jen , om eene Dajaksche bevolking te vinden ,
op een paarduizend

weerbare mannen geschat ,
die zich hier op het bewerken en smel-

ten van het ijzererts toeleggen , hetwelk in staven van 15 tot 20

pond te Pontianak en elders wordt te koop gebragt 2
).

Wij hebben hier de grenzen van liet landschap Matan bereikt;

doch alvorens tot de beschrijving daarvan over te gaan, zij mij een

kleine uitstap gegund naar den Archipel van Karimata, eene groep

van meer dan zestig eilanden, die vóór de gansche groote bogt, welke

zich van Tandjong Satei tot den mond der Pawan-rivier uitstrekt

,

tusschen 1° 11" en 1° 46' Z. B. en ongeveer tusschen 108° 40'

en 109° 25' 3
)

0. L. van Greenwich zijn gelegen. Van al de

5

) G. Muller, bl. 250, 252.

*) G. Muller, bl. 250, 251, 300, 302.
3

) G. Muller, bl. 300, staat 108° 40' en 109° 58', en Temminck copi-

eert dit, bl. 428; doch behalve dat deze bepaling noch met de beste kaar-

ten, noch met Mullers eigene opgave omtrent de ligging der bijzondere



eilanden-groepen , die op eenigzins grooteren afsland van Bornco's

Westkust gevonden worden , de Noord- en Zuid-Natoena-
, de

Anambas- , de Tambelan- en de Karimata-eilanden
, zijn de laatst-

genoemde de eenige , die ik hier niet onvermeld mag voorbijgaan

,

omdat zij historisch en politisch steeds ten naauwste met het rijk

van Sukkadana zijn verbonden geweest, en nog heden geacht wor-

den een deel van Borneo’s Wesler-Afdeeling uit te maken. Al de

andere bovengenoemde eilanden zijn onderhoorigheden van den Sul-

tan van Lingga, en belmoren als zoodanig tot het regtsgebied der

residentie Biouw, terwijl zij tot Borneo slechts in zeer verwijderde

betrekking staan. De Karimata-eilanden zijn ook onder den naain

van Rendez-vous-eilanden bekend *) , dewijl zij den zeeroovers tot

verzamelplaats plagten te strekken, alvorens hunne magt in deze

wateren gefnuikt was.

Eene naauwkeurige opneming en beschrijving dezer schoone

eilanden-groep schijnt tot dusverre geheel te ontbreken, gelijk zij

ook in andere opzigten van het Nederlandsch Gouvernement, onder

welks onmiddellijk bestuur zij door de in 1825 met de vorsten

van Simpang en Matan gesloten verdragen 2
)

gesteld werden, geens-

zins de belangstelling hebben ondervonden
,
welke zij wegens hunne

natuurlijke voordeelen en uitmuntende ligging verdienen. Hoe uit-

nemend geschikt deze eilanden zouden zijn tot eene stapelpaats voor

den handel op Borneo’s Westkust ter eene , op den Archipel van

Riouw , Banka en Sumatra’s Oostkust ter andere zijde, ontging

niet aan den scherpen blik van Sir Thomas Stamford Rafïïes
;

welke pogingen hij in het werk heeft gesteld om ze daartoe te

verheffen
,

zal ik gelegenheid hebben in den loop van mijn ge-

schiedverhaal te vermelden. Jammer, dal het Nederlandsch Gou-

vernement den wenk niet heeft opgevolgd , dien het van zijn on-

verzoenlijken, maar schranderen vijand ontving! Mij althans is het

niet bekend ,
dat immer door het Gouvernement eenige ernstige

maatregel is getroffen
,
om aan de Karimata-eilanden regt te doen

wedervaren. Misschien zal de thans aangevangen ontginning der

mijnen van het naburige Blitong, waarvan zij slechts door de Ka-

eilanden overeenkomt, beeft hij ook de reeds beschreven kust-eilanden
,
zoo

als Djoanta
,
Tjampedak en Sampadian, onder de Karimata-eilanden ge-

rekend.

') Francis, hl. 2, die bun aantal op 64 stelt, van Kampen, III, bl. 687.
2

)
Bij art. 4. Over die verdragen beneden nader.
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rimata-straat gescheiden zijn , de aandacht bij vernieuwing op

hunne belangrijkheid vestigen 1
).

De natuurlijke voortbrengselen der Karimata-eilanden zijn, be-

halve velerlei in het wild groeijende vruchten, wortelen en kruiden,

een overvloed van vogelnestjes ,
honig , was

,

karet van de beste

hoedanigheid , schildpad-eijeren ,
oesters en andere schelpdieren

,

visch , agar-agar en tripang. Van de schelpen en het koraal , dat

zich op verscheidene eilanden vastzet
,

kan goede kalk worden ge-

brand. Op vele dezer eilanden is de bodem hij uitnemendheid

vruchtbaar en voor velerlei cultures geschikt. Hunne schoonheid

en het verrukkelijk gezigt, dat zij zelfs op een afstand opleveren,

maken op de verbeelding der Maleijers van Borneo een diepen

indruk. -Zij beschouwen deze eilandengroep als een aardsch pa-

radijs en zijn onuilputtelijk in haren lof: hun mond is vol van

legenden en overleveringen om ze te verheerlijken , van welke wij

later eenige zullen leeren kennen 2
). Hunne verhalen onderstellen,

dat hier op verschillende tijden eene talrijke bevolking gewoond

heeft
, en inderdaad worden daarvan nog hier en daar de sporen

aangetroffen. Thans echter zijn deze eilanden, deels geheel onbe-

woond
, deels uiterst schaars bevolkt. De heer Melvill van Carn-

bée rekent voor de geheele groep niet meer dan 500 inwoners 3
).

Ik zal bij deze algemeenc opmerkingen eenige nadere bijzonder-

heden voegen omtrent de drie voornaamste der Karimata-eilanden

,

Groot-Karimata
, Soeroetoe en Panoembangan 4

).

Het eiland Groot-Karimata behoort tot het westelijk deel der

groep. Het heeft een omvang van omtrent 11 uren en bestaat

groolendecls uit een hoogen berg , die zich 2400 voet hoven do

*) Ygl. de aanteekening van Blume in de Indische Bij, bl. 284.
2
) G. Muller, bl. 225, 360—365.

2
) Zie zijne statistieke kaart.

) Ziehier de namen der overige Karimata-eilanden, zoo als zij zijn

opgegeven in het regeringsbesluit van 28 Febr. 1846, bij Temminck, p.

151: Togong Perangin
,
Togong Krawang

,
Semoer, Oemah , Ajer

,
Oe-

bang
,
de Pappan-eilanden vier in getal, de drie Maladong-eilanden

,
Men-

tiegi
, Lajak-besar en ketjil (d. i. groot en klein Lajak)

,
Pandan-besar en

ketjil, Lesing, Grisek, Balangoer
,

Genting
,

Besi, de twee Boerong-
eilanden, de Auwer-eilanden twee in getal, Aro-laut en Aro-darat, Bilian,

Boesong, Goenong
,

Genteng, Sorong-gading, de twee Boeloe-eilanden

,

Boelat-Kebajang, Kerx’a, Lintang, Bakouw-besar en ketjil, Karimata-toe-

wah, Boewan, Nibong
,

Sokot-oeloe
,
de vier Melapis-eilanden

,
Boeleh

,

Genting
,
Sirih

,
Troeson-hadji en de vier Leman-eilanden.
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zee verheft en op vele uren afstands kan gezien worden. Majes-

tueus verheft zich de tot op den top met hoornen begroeide piek

,

die den schepen ten baken verstrekt. Lagere spitsen en steile

rotswanden van honderden voeten hoogte omgeven hem , en tus-

schen deze storten zich omstuimige bergstroomen in de diepte.

Ten Noorden en Westen is het strand gedeeltelijk met rotsen om-

zoomd , ten Zuiden en Zuid-oosten is het met zand bedekt. Aan

den voet der bergen strekken zich kleine vlakten uit, die voor den

landbouw uitnemend geschikt zijn en besproeid worden door vijf

riviertjes, aan welke voorheen even zoovele kampongs gelegen wa-

ren. Bij Tandjong Seroenei aan de Zuid-oostzijde lagen Negerie

Batoe en Kampong Seroenei. De eerste werd voormaals door de

oude bevolking des eilands bewoond , die zich als autoohthonen

,

kinderen van de piek van Karimata en uit zijne ingewanden ge-

boren, beschouwden. Kampong Seroewei was in veel later tijd door

vlugtelingeu van het vorstelijk huis van Siak op Sumatra’s Oost-

kust en hunne volgelingen gesticht. De geschiedenis dezer zwer-

vers, tot wier geslacht ook Radja Akil behoort, zal ik elders ver-

halen. Aan de Noordzijde des eilands bevond zich Kampong Radja

aan eene rivier van denzelfden naam, die 60 a 70 voet breed is

en waar praauwen van twee tot vier kojangs kunnen binnenloo-

pen. Een vierde kampong stond aan de Soengei Bakon ,
dus ge-

noemd naar de menigte der rhizophoren , die langs hare lage oe-

vers .groeijen; de vijfde negerie, Palembang geheeten , lag aan

den mond der Palembang-rivier , die van het Noorden naar het

Zuiden vloeit, op verscheidene plaatsen wel 4 a 5 vademen water

heeft en de grootste des eilands is. Aan hare monding is zij 80

voet breed , en de groote daarvóór liggende zandbank gunt bij ebbe

nog aan praauwen van drie kojangs
, en bij vloed aan vaartuigen

van 10 en meer kojangs den toegang. Ter linkerzijde ligt aan de

invaart eene groote zandvlakte, de geliefkoosde verblijfplaats van

tallooze schildpadden. De negerie Palembang bestond in 1822 uit

een tiental armzalige hutten. Men vond er echter eenige kokos-

,

pinang, en andere vruchtboomen, in beter tijden geplant, en zelfs

in eenige theeheesters en een grooten aarden pot van 6 vademen

oinvang en 2 vademen diepte, de sporen eener kolonie van 70 a

80 Chinesche huisgezinnen, die hier omstreeks het begin dezer

eeuw gevestigd moet geweest zijn, doch in 1808 naar den vasten

wal van Borneo is verhuisd. De visch vangst, de inzameling van vo-



gel nestjes , was , karet en tripang , en de bewerking van liet hier

in overvloed voorhandene ijzer, waren vroeger en later de bestaan-

middelen der bevolking 1
).

Soeroetoe ligt ten Zuid-westen van Groot-Karimata en is het wes-

telijkste eiland der geheele groep. Het wordt gevormd door onder-

scheidene aaneengeschakelde heuvels , die in de rigting van het

Oosten naar het Westen loopen en allen tot den top begroeid zijn.

Aan het zuid-westelijke strand zijn uitgestrekte koraal-reven
; de in-

woners van Koeboe plegen hier koraal af te halen, om er kalk van

te branden , die met de sirih gekaauwd wordt. Ook vindt men

hier veel roode pijpkoraal, die de Chinezen veelal opkoopen en in

hunne geneesmiddelen gebruiken. De zacht-glooijende heuvels en

door vele heekjes besproeide vlakten van Soeroetoe zijn uitnemend

voor den landbouw geschikt. Te voren waren ook op dit eiland

twee kampongs, van welke de eene, Negerie Siak geheeten, door de

reeds vermelde vluglelingen van Siak gebouwd was 2
).

Panoembangan is het noordelijkste der Karimata-eilanden
;

het

ligt op de hoogte van den hoek Tandjong Satei en is van den vas-

ten wal gescheiden door een kanaal, waarin men van o tot 5 vade-

men water heeft. Het eiland bestaat uit een berg van langwerpig

ronde gedaante, 900 a 1000 voet hoog en geheel met hoornen be-

groeid. Een aantal heekjes, die van dezen berg noord-oost- en

noord-weslwaarts afstroomen , leveren een overvloed van goed water

voor de schepelingen. Vroeger was aan den Noord-oosthoek eene

vrij aanzienlijke negerie, later werd het eiland althans van tijd tot

tijd door zceroovers bezocht
; doch in 1822 was het geheel onbe-

woond 3
).

’) G. Muller, bl. 224, 3G5—368.
*) G. Muller, bl. 370, 371.
8

) G. Muller, bl. 360, 370.



ZEVENDE HOOFDSTUK.

Grenzen en bevolking van Matan. — Vrije Dajaks. — De diamant Danan

Radja. — Lucbtsgesteldheid
,

voortbrengselen en bandel van Matan. — De

monden der Pawan-rivier. — De kampong Katapan. — De kampong Rajoeng

of Matan. — De Laoer en verdere boventakken der Pawan-rivier. — Tooneelen

nabij de Kajoeng-rivier. — De Westkust van Matan en de Kandawangan-

rivier. — Rivieren der Zuidkust. — Het landschap Djellei.

«

Mijne beschrijving is thans genaderd tot het uitgestrekte gebied

van Matan , dat alleen schier de uitgestrektheid van ons geheele

vaderland evenaart. Van alle deelen van Borneo’s Westkust is dit

liet minst bekende, en de gewesten bezuiden de Pawan-rivier zijn

uiterst zeldzaam door Europeanen bezocht en zeker nimmer regel-

matig opgenomen en beschreven.

Het landschap Matan ligt niet geheel ten Zuiden van Simpang en

Sukkadana; liet springt ook langs de oostelijke grenzen van eerst-

genoemden staat noordwaarts vooruit, totdat liet bij den berg Mahm
de grenzen van Sekadouw en Sepahoe raakt. Vormt in het alge-

meen liet Palongan-gebergte, als de waterscheiding tusschen de Sim-

pang- en Pawan-ri vieren, de grens tegen Simpang en Matan, meer

bepaald kan men als zoodanig eene lijn aanmerken, die langs den

regterarm der Pawan-rivier, de Laur of Laoer geheeten , tot aan hare

vereeniging met de Leliakan in de rigting van het Noorden naar het

Zuiden loopt, dan zich, den loop der Lehakan volgende, westwaarts

wendt, en over den top van den berg Kornan en daarna langs de

Sidoeh-rivier zich in dezelfde rigting tot aan de zee voortzet. Het

noordelijk, achter Simpang vooruitspringend deel van Matan heeft

tot oostclijke grens de waterscheiding tusschen de Pawan- en de

Pinoe-rivier tot aan den berg Pembaringan-badak. Van hier af

maakt eene lijn, zuidwaarts over de bergtoppen Batoe-hadji en Pc-
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nampoengan tot aan de Zuidkust voortloopende, de grens uit tus-

schen Matan en het gebied van Kota-waringin *).

De bevolking van bet uitgebreide in deze grenzen begrepen ge-

west is slechts bij benadering te bepalen. Zij wordt door den heer

Melvill van Carnbée op 68,550 zielen geschat 2
). Deze schatting

is veel lager, maar waarschijnlijk nader aan de waarheid, dan die

van den heer Muller, die, bij zijne berekening alleen de weerbare

en voor den arbeid geschikte mannen tellende, 840 Maleijers, 1680

Orang-boekit, 100 Boeginezen
, 12 Arabieren , 22 Chinezen en 12,000

aan den Vorst van Matan onderworpen Dajaks, en dus een totaal van

ongeveer 15,000 mannen verkrijgt, welke hij met hunne huisgezinnen

op 58 a 40,000 zielen stelt; maar bovendien eene nagenoeg vrije

Dajalische bevolking van 50a 55,000 mannen, of, met hunne huis-

gezinnen, 80,000 zielen aanneemt, zoodat het generaal totaal 120,000

zou bedragen 3
). De Dajaks in het gebied van Matan schijnen in-

derdaad vrij talrijk te zijn; de zendeling Thomson vond de distric-

ten langs de bovenarmen der Pawan-rivier veel sterker bevolkt,

dan hij verwacht had 4
). En evenzeer blijkt het uit verschillende

getuigenissen, dat een groot deel dezer Dajaksche bevolking, met name

die van de oostelijke districten, slechts in naam aan de Matansche

vorsten onderworpen is, dat zij hun geene belastingen betaalt en

ten hoogste hun door den handel eenig voordeel verschaft, en dat

zij
, van de verdrukking der Maleijers bevrijd , een gezonder en

sterker voorkomen en meer onafhankelijk karakter bezit en een

hoogeren graad van welvaart geniet, dan gewoonlijk met de Dajaks

der Westkust het geval is 5
).

Van den Panembahan van Matan kan men nóg getuigen , wat de

heer Tobias van den laatsten Sultan van dat rijk verzekerde
, dat

hij de armste
,
onbeschaafdste en ellendigste van al de vorsten in

den oosterschen Archipel is 6
). Noglans is deze Vorst , zoo men

zich op het volksgeloof mag verlaten, als afstammeling en erfgenaam

‘) Yolgens de kaart van Melvill van Carnbe'e en ten deele volgens het

regeringsbesluit van 28 Febr. 1846, bij Temminck, p. 153.
2

) Zie zijne statistieke kaart.
3

) G. Muller, bl. 299— 302. Tobias, bl. 22, stelt de bevolking nog
hooger, t. \v. op 150,000 Dajaks, 16,500 Maleijers, 20 Chinezen, en

daarbij nog 3800 inwoners voor Kandawangan
,

te zamen 170,320.
*) Thomson, p. 147.
5
) G. Muller, bl. 284, 298, Tobias W., bl. 5, Thomson, p. 147, 148.

®) Tobias, bl. 6.
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der voormalige Sultans van Sukkadana, in liet bezit van een kost-

baren schat, een juweel van onberekenbare waarde, den diamant

Danau Radja (vorstelijk meir) , den grootsten die ooit op Romeo
gevonden is. Sommige schrijvers kennen aan dezen steen ten on-

regte den naam toe van Segima , welke laatste toebehoort aan een

kleineren, maar ook zeer kostbaren diamant, van 70 karaat, die

insgelijks aan den Panembahan van Matan moet belmoren 1
). Ge-

heel Romeo is vervuld van den roem van dien steen , die in de

historische overleveringen des lands eene ruime plaats inneemt

,

gelijk het vervolg van ons verhaal leeren zal. Ik zal mij hier tot

de beschrijving en het onderzoek, voor zoo ver dit mogelijk is,

naar de hetwijfelde echtheid van dezen steen bepalen.

Volgens de meest betrouwbare berigten is deze diamant gevonden

in het gebied van Landak , en heeft hij de grootte en gedaante

van een duivenei, aan ééne zijde ingedrukt, en een gewigt van 567

karaten 2
). De steen is ongeslepen en daardoor is over de eigen-

lijke waarde moeijelijk te oordeelen
;

volgens de gewone rekening

mag men aannemen, dat hij, geslepen zijnde, een gewigt zou be-

houden van 185J karaat , hetgeen lli karaat minder is dan de

groote diamant van den Keizer van Rusland. De beroemde Koeh-

i-noer (berg des lichts)
, thans in het bezit der Koningin van En-

geland , en door zijne plaatsing op de groote tentoonstelling te

Londen zoo algemeen bekend, woog voor hij op nieuw geslepen werd

279 karaat 3
). Maar zoowel de Koeh-i-noer en de Russische diamant

*) Deze verwarring van den Segima met den Danau Radja, voorko-

mende bij G. Muller, bl. 288—291, 333, is gegispt door den heer Ritter,

in een ingezonden stuk in het dagblad „de Indiër,” 1852, n°. 96. Schier

alles wat de heer Muller van dezen diamant berigt is, volgens den heer Ritter,

onnaauwkeurig en met de gewone overlevering in strijd. Muller zegt o. a.,

dat hij in het gebied van Matan zelf gevonden is, doch Ritter merkt te

regt op, dat dit rijk buiten de streek ligt, die tot dusverre alleen diaman-

ten op Borneo heeft opgeleverd. De heer Ritter verdient hier te meer ver-

trouwen, daar hij, gedurende zijn langdurig verblijf op Borneo, de histori-

sche overleveringen van dit eiland, en bepaaldelijk die welke den grooten dia-

mant betreffen, zorgvuldig heeft bijeengebragt, gelijk het.verhaal „de Diamant,”

in zijne „Indische Herinneringen”, bl. 147— 182, daarvan de blijken draagt.
2

)
Raffles, Hist. of Java, I, p. 266, G. Muller, bl. 333.

3
) Raffles zegt, Hist. of Java, I, p. 266, dat de beroemde diamant van

Aurengzeb (d. i. de Koeh-i-noer) in zijnen ruwen staat 795 karaat woog en

op 600,000 L. St. geschat werd, maar geslepen zijnde tot 279 karaat gebragt

werd. Men weet dat deze diamant na de tentoonstelling door Nederland-

sche kunstenaars op nieuw geslepen is, waardoor zijn glans oneindig is

verhoogd geworden.
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als de Danau Radja moeten onbeduidend zijn in vergelijking van

een diamant aan den Keizer van Brazilië behoorende , die, volgens

Mawe !) , een gewigt beeft van 1680 karaat. Nogtans berekent

Crawfnrd de waarde van den diamant des Sultans van Matan op

269,578 L. St. ,
zijnde 54,822 L. St. minder dan de Russische

diamant 2
). Leyden verhaalt in zijne, in 1812 geschreven schets

van Romeo , dat vele jaren vroeger de Gouverneur-Generaal van

Nederlandsch Indië den heer Stuvart naar Borneo gezonden had

,

om zich van het gewigt, de hoedanigheid en de waarde van dezen

diamant te vergewissen en te beproeven dien te koopen, terwijl hij

in deze zending door den Sultan van Pontianak vergezeld werd. Na

den diamant onderzocht te hebben , zou de heer Stuvart daarvoor

150,000 Spaansche matten, benevens twee geheel gewapende oorlogs-

brikken ,
een aantal groote kanonnen en een aanzienlijke hoeveelheid

buskruid geboden hebben. De Vorst van Matan zou echter gewei-

gerd hebben zijne familie te berooven van het kostbare erfstuk,

dat hij als het palladium van zijn rijk beschouwde, en waaraan

hij een wonderbaar vermogen tot genezing van krankheden toe-

schreef 3
). Dit verhaal, ofschoon meermalen nageschreven 4

),

komt mij echter voor aan gegronde bedenkingen onderhevig te

zijn
,

gelijk die ook reeds door den heer Ritter zijn geopperd 5
).

Hij erkent dat de overlevering omtrent het gedane hod werke-

lijk bestaat 6
), letterlijk zoo als zij door Leyden is opgegeven, met

dit verschil nogtans, dat het niet door zekeren, geheel onbekenden

,

heer Stuvart zou gedaan zijn, maar door den kommissaris Palm,

die in 1778 eene zending naar Borneo’s Westkust volbragt, en zich

te Pontianak moet bevonden hebben
,
juist op het tijdstip waarop

ook de Vorst van Sukkadana en Matan daar een bezoek bragt,

om onder bemiddeling van den Sultan van Pontianak een huwe-

lijk te sluiten met de dochter van den Panembahan van 3Iam-

pawa. Doch teregt merkt hij op, dat de aard van het bod het

zeer onwaarschijnlijk maakt, dewijl daardoor aan een Vorst, reeds

toen berucht en geducht door zijne zeerooverijen, de materiële mid-

*) Treatise of diamonds
,
aangehaald in het Nederl. Handelsmagazijn

,

art. Diamant.
2
) Crawfurd III, p. 494.

3
) Leyden, p. 31.

4

) B. v. Ned. Handelsmagazijn, art. Diamant.
5
) Indiër, t. a. p.

6

) Zie ook Tobias, bl. 6.
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delen zouden verschaft zijn, om die met meer kracht door te zet-

ten en nog gevaarlijker te worden dan hij reeds was. Hij be-

schouwt dan ook het geheele verhaal als een sprookje, geheel in

den smaak der zeeroovers, of wel als eene grootspraak der Vorsten,

om op hunne onderdanen te meer indruk te maken en de waarde

van den diamant in hurne oogen te verhoogen.

De h eer Muller trekt het bestaan van dezen diamant geheel in

twijfel, op grond dat de verarmde en aan den opium verslaafde

Vorsten van Matan, zoo zij in hel bezit van zulk een kostbaren

steen geweest waren, dien reeds lang zouden hebben te gelde ge-

maakt; hij tracht daarom de historische overleveringen aangaande

de oorlogen, waartoe die steen aanleiding gaf, als eene allegorie te

verklaren 1
). Tot bevestiging van zijn gevoelen zou hij welligt een

soortgelijk verhaal van twee paaiden, in het bezit des Sultans van

Bioeiiei, hebben kunnen bijbrengen, hetwelk door Pigafetta wordt

medegedeeld, en waaraan eene legende verbonden is, welke met

die aangaande den oorlog tusschen Landak en Sukkadana, waartoe

de diamant aanleiding gaf, eene treffende overeenkomst heeft 2
).

Ik kan mij echter gemakkelijk voorstellen, dat de trots der afstam-

melingen van een oud vorstengeslacht en het bijgeloof, hetwelk het

lot van den Vorst en zijn rijk van dezen steen afhankelijk acht,

elke neiging om dien te verkoopen steeds met goed gevolg hebben

bestreden. De heer Ritter betuigt uitdrukkelijk, dat aangaande het

bestaan van den diamant, en wel in handen van den Panembahan

van Matan, bij hem geen de minste twijfel bestaat, ofschoon hij

zich tevens overtuigd houdt, dat hij nimmer aan vreemdelingen

wordt vertoond, gelijk hij zelf bij zijn bezoek te Matan in 1853 onder-

vond 3
). Ook de heer Tobias verzekert

,
dat veelal een valsche steen

vertoond wordt, maar hij voegt er bij dat toch sommigen den echten

werkelijk gezien hebben 4
). En de heer Low verhaalt in zijn werk

over Serawak , dat een persoon , die zich een goed kenner van di-

amanten achtte , hem verzekerd had , dat de Vorst van Matan den

werkelijken steen bezit, en dat hij dien gezien had, maar dat aan

vreemdelingen slechts een stuk kristal wordt vertoond, dewijl de

‘) G. Muller, bl. 290, 291 , 350, 351.
2

)
Pigafetta, Premier Voyage autour du monde, p. 150, 157, aangc-

haald door Millies in de Gids, 1846, Boekbeoord., bl. 353.
3
) Ritter, bl. 180—182.
4
) Tobias, bl. 6.
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reeds van alle wezenlijke magt verstoken Panembahan bevreesd is,

ook van dit laatste teeken zijner koninklijke waardigheid door list

of geweld te worden beroofd *). En wanneer eindelijk de heer

Muller beweert, dat geen der beambten van de Oost-Indische Com-

pagnie, die zich te Sukkadana om den diamant-handel ophielden,

eenig berigt van dezen steen heeft gegeven 2
) , dan mag ik toch daar-

tegen opmerken, dat de Roy, die Sukkadana in 1696 bezocht,

uitdrukkelijk verhaalt , dat hij aldaar een diamant van den Koning

zag, die zoo groot was als een duivenei 3
). Ofschoon ik anders dien

schrijver niet overgeloofwaardig acht
,

zijn zijne woorden hier zoo een-

voudig en zonder ophef, dat zij geheel den stempel der waarheid dra-

gen. Hoewel ik nu niet zou durven beweren , dat met deze getuigenis-

sen het pleit voor bet bestaan des diamants geheel voldongen is,

schijnt liet mij toch toe , dat dit te ligtvaardig door Muller is ontkend.

Ik sprak zoo even van hel bezoek van den heer Ritter te Matan

in 1853. Het zij mij vergund hier zijne ontmoeting, als eene bij-

drage lot de kennis van het Matansche hof, met zijne eigene woor-

den mede te deelen. «De Panembahan,” zegt hij, » is een ruw

mensch , maar van vossen-aard , die niet ligt te vertrouwen valt.

Doch bekleedt gij een rang in de maatschappij , waardoor gij eeni-

gen invloed op hem kunt uitoefenen, of brengt zijn eigenbelang,

hetwelk hij nimmer uit het oog verliest, het mede, dan wordt gij

minzaam in zijn huis genoodigd, en tamelijk wel op de inlandsche

wijze gehuisvest. Zijt gij wat nader met hem bekend geworden,

dan gebeurt het al ligt, dat al de omstanders voor een oogenblik

verwijderd worden. Een deurtje opent zich alsdan, en een dikke,

reeds grijze vrouw komt te voorschijn. Hij stelt u die voor als

zijne schoonmoeder, de gemalin van den laatsten, in 1829 over-

ledenen Sultan , en gij geeft haar, ofschoon zij niets vorstelijks aan

of over zich heeft, behoorlijk den titel van Toean Ratoe. Ver-

trouwlijk vlijt zij zich dan bij u neder op de mat, die u tot zit-

plaats strekt, en keuvelt met u, eerst, zooals het spreekwoord zegt,

over koetjes en kalfjes, totdat zij u eindelijk te kennen geeft, dat

zij wel weet, wat gij gaarne wenschtet te zien. Zij ligt haar badjoe

op, maakt haren gordel los, en ontwikkelt daaruit een bundeltje,

dat er zwart en vuil uitziet , en gij
, indien gij het op den weg

*) Low, p. 27, 28.

*) G. Muller, bl. 333.
s

) De Roy, bl. 132.

I. 1G
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vondt liggen, gewis niet zoudt willen oprapen. Nu doet zij eerst

een kort gebed, maakt dan den buitensten vuilen lap linnen los en

een roode komt te voorschijn. Deze weggenomen zijnde ziet gij

een groenen, en zoo voorts bijna al de kleuren van den regenboog

,

totdat een geel zijden lapje u doet veronderstellen, dat gij het

onschatbaar voorwerp, hetwelk gij met vlammend oog verbeidt, wel-

dra zult aanschouwen. En even voorzigtig maakt zij dit gele lapje

los , en toont u — een ruw stuk kristal, ongeslepen en vol kras-

sen , van de grootte van een hoenderei , van boven spits toeloopen-

de, doch van onderen platrond, en — vergt u te gelooven, dat dit

de ware diamant is , dien gij verlangdet te zien. Maar kenners

schudden het hoofd en alleen onwetenden bedriegt de schijn 1).”

Door de zeewinden, de talrijke rivieren, de hooge bergen van

het binnenland, is de lucht in Matan gezond en de warmte gema-

tigd. De inboorlingen bereiken dikwijls eenen zeer hoogen ouderdom.

In de maanden November en December brengen echter de overstroo-

mingen en stormen vele borstziekten te weeg , en in de maanden Octo-

ber en November heerscht eene soort van boosaardige koorts , die zich

de inboorlingen , voornamelijk in de omstreken der hoofdplaats Ka-

joeng ,
door het overmatig gebruik van ooft op den hals halen. De

natuur van den bodem is voor den wasdom van allerlei cultures bui-

tengewoon geschikt. De voortbrengselen zijn over het algemeen aan

die van Simpang gelijk en vereischen slechts enkele opmerkingen 2
).

De minerale rijkdom van Matan schijnt vooral te bestaan in tin

en ijzer. Edele metalen schijnen weinig voor te komen, of althans

is er tot dusverre geene partij van getrokken. Over de bewerking

van tinmijnen aan de Kandawangan-rivier is in het vorige hoofd-

stuk gesproken 3
). IJzer wordt, behalve door de Dajaks aan de

rivier Sidoeh, van welke mede reeds gewag is gemaakt 4
) ,

vooral

gegraven en bewerkt door die welke aan de Zuidkust , langs de

rivieren Ajer-Itam en Djellei
,
gevestigd zijn. Dit ijzer wordt, onder

den naam van staal van Matan, veel naar Ponlianak uitgevoerd. Of

de Dajaks in het Matansche zich ook bezig houden met het ver-

vaardigen van wapenen, welke kunst in het rijk van Banjer-massin

,

vooral te Negara, niettegenstaande het gebrekkige der hulpmiddelen,

*) Ritter, bl. 180—182.
2
) Gf. Muller, bl. 285, 286, 313.

8
) Zie boven, bl. 127.

*) Zie boven, bl. 133.
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zulk een hoogeii trap van volkomenheid heeft bereikt 1
), vind ik niet

gemeld, maar kan wel als zeker beschouwd worden. In het gebied

der Kapoeas toch zijn zelfs dieDajaks, die van het graven en smel-

ten van ijzer geen werk maken, — en dit heeft slechts in zeer enkele

streken plaats 2
) — allen smeden, en vervaardigen hunne eigene pie-

ken, parangs of kapmessen en andere werktuigen, van Engelsch en

Zweedsch ijzer ,
hetwelk hun door de Vorsten geleverd wordt 3

).

In de spelonken der bergen en rotsen van Matan vindt men de mooi-

ste witte vogelnestjes van geheel Indië, na die van Broenei; ja door

sommigen worden zij zelfs boven deze laatste verkozen. Zij worden

meestal door de Dajaks ingezameld en voor een geringen prijs aan

de Maleische hoofden afgestaan, die ze, althans ten deele, weder af-

geven aan den Vorst. Het katti dezer vogelnestjes wordt te Matan zelf

met 30 tot 40 Spaansche matten betaald, en te Sambas, Pontianak

of Sukkadana voor 70 tot 85 Spaansche matten verkocht, — een prijs

die fabelachtig schijnt voor een artikel, waarop Crawfurd geen grootere

lofspraak wist, dan dat het waarschijnlijk volkomen onschadelijk is 4
).

Voor het overige zijn de meest gezochte handelsartikelen van Matan :

kajoe-gahroe , rotan, karet, tripang, en vele basten en wortels van

hoornen, die als geneesmiddelen geschat zijn. De kusten leveren een

overvloed van visch en agar-agar. In de maanden Augustus en Sep-

tember wordt aan de monden der rivieren eene soort van visch ge-

vangen, die in voorkomen en smaak veel op onze zalm gelijkt. Voor

’t overige zijn de dieren van Matan de gewone van Borneo’s West-

kust. Koeijen, geiten en hoenders zijn uiterst schaarsch. Daaren-

tegen is het ongedierte te menigvuldiger, en vindt men er eene me-

nigte kleine kevers, die, even als hare rupsen, de rijstvelden ver-

woesten, tallouze zandvliegjes (agas), die den reiziger nimmer rust

laten, en ontzettende zwermen van groote muskieten
, wier steek zeer

pijnlijk is , en die zich gewoonlijk aan demonden der rivieren onthou-

den. liet is op Borneo een spreekwoord geworden , » zoo kwaadaardig

als de muskieten van Simpang en Matan;” doch de inwoners dier lan-

den, welke daarin eene toespeling op zich zelven schijnen te zien, achten

zich zeer beleedigd, wanneer het in hun bijzijn gebruikt wordt 5
).

‘) Hendriks, bl. 3, 4, Geisweit van der Netten, bl. 10.
2

) Zie boven, bl. 31.
3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 619.

*) G. Muller, bl. 287, 288; vgl. Crawfurd III, bl. 430— 437.
5

) G. Muller, bl. 286—288, Rilter, bl. 180.

1

6

*



14G

De handel van Matan, tot blooten kusthandel en misschien] eeni-

gen smokkelhandel met Singapoera bepaald, is tegenwoordig zeer

onbeduidend. Het sterkste verkeer is waarschijnlijk met Pontia-

nak, waar in 1847 één vaartuig van 17 last, in 1848 12 vaartui-

gen van 41 last, in 1849 4 vaartuigen van 15 last , en in 1850

één vaartuig van twee last van Matan aankwamen , terwijl in de-

zelfde jaren 5 vaartuigen van 15 last, 21 van 95 last, 13 van 80

last en 11 van 59 last, van Pontianak naar Matan vertrokken. Vroe-

ger voeren Chinesche jonken de Pawan-rivier op, en nog zijn

ecnige Chinesche waren, zooals thee, grof aardewerk en velerlei

huisraad de voornaamste artikelen van invoer en worden tot zelfs

aan de verst in het binnenland wonende Dajaks verkocht 1
).

Wij hebben in het vorige hoofdstuk onzen togt langs de kust

tot aan de Sidoeh-rivier voortgezet. Vandaar tot aan den mond

der Pawan-rivier storten zich slechts eenige weinige en onaanzien-

lijke stroomen in zee, waarvan de voornaamste Toelak heet 2
). De

Pawan-rivier, welker boventakken wij straks nader zullen leeren

kennen, verdeelt zich, bijna vier uren boven hare uitwatering
1

, in

twee takken, van welke de noordelijke de Karbouw of Buffel wordt

genoemd, naar de zonderlinge gedaante eener aldaar zich vormende

landtong; de zuidelijke de Katapan, wegens de groote menigte van kata-

pan-boomen, die aan hare oevers groeijen. Het delta-eiland , door deze

beide armen gevormd, draagt den naam van Kandang Karbouw (buf-

felkraal). Vóór de Karbouw-rivier ligt eene uitgestrekte zandbank

met kleine keisteenen, die het binnenloopen zelfs voor vaartuigen

van 4 a 5 voet diepgang moeijelijk maakt. Wegens die bank en

den harden steengrond wordt deze rivier minder bevaren dan de

Katapan , niettegenstaande ook laatstgenoemde door eene bank van

hard zand, doch zonder steenen, eenigermate gesloten wordt, zoodat

men haar slechts bij zeer hoog water met vaartuigen van 8 of 9

voet diepgang, al langs de bank heenkronkelend, kan binnenkomen,

terwijl deze wegens den zwaren stroom met het werp moeten getrok-

ken worden. Bij laag water blijven dikwijls vaartuigen, die niet die-

per gaan dan 3| voet, op de bank zitten. Nogtans verzekert men,

‘) G. Muller, bl. 288, van Lijnden N. T.
,

bl. 621 en de daarbij

behoorende tabel.
2

) Deze is de eenige aangeteekend op de kaart van Melvill van Carn-

bée ; daarentegen heeft de kaart van von Derfelden de Potri, Tjamborakan

en Blandongan, die ook bij G. Muller, bl. 284, genoemd worden. De
eerstgenoemde schijnt dezelfde te zijn als de Toelak.
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dat tot in 1789 Cliinesche jonken van 12 en 13 voet diepgang

deze rivier binnenliepen. Aan den hoek ten Noorden der Katapan-

rivier is het strand, tot meer dan een half uur landvvaarts in, moe-

rassig en staat bij eiken vloed bijna geheel onder water, terwijl

de oevers zoodanig met nipa bedekt zijn, dat het schier onmogelijk

is hier voet aan wal te zetten. Aan den zuidelijken hoek, die on-

der den naam van kaap Bri ver in zee steekt, rijst een stukje land,

welks oevers met zand bedekt zijn, drie a vijf voet boven den wa-

terspiegel. De heer Muller is van oordeel dat deze plek, indien niet

de harde winden, waaraan zij in het slechte saizoen is blootgesteld

,

en de achter haar gelegen moerassen haar ongezond maakten , uitste-

kend geschikt zou zijn voor den aanleg van een établissement. Op

het punt der uitwatering ligt een klein eiland, Oedang geheeten,

dat nergens droogen of vasten grond heeft, maar alleen uit poelen en

onder water staande hoornen bestaat. De watermassa, door de Pa-

wan-rivier afgevoerd, is zoo groot, dat men bij ebbe vóór hare mon-

dingen meer dan een uur ver in zee nog zoet water heeft 1
).

Ruim een uur boven den mond der Katapan-rivier ligt eene Ma-

leische kampong, die in het jaar 1816 door den Boeginees Anakhoda

Radar is aangelegd, en thans omtrent 1000 inwoners, waaronder eeni-

ge Cliinesche en Boeginesche kooplieden, telt. Deze kampong heet

nu doorgaans Katapan; het door den heer Muller vermelde Beng-

adong, dat den laatsten Sultan van 31atan, wanneer hij in on-

eenigheid was met zijne rijksgrootcn , tot verblijfplaats plagt te

verstrekken, is van Katapan niet verschillend, of misschien juister

voor een deel daarvan te houden. Beneden deze kampong vindt

men alleen op den linker-oever eenige plekken lands, die vrij van

overstrooming zijn, en waarop de grafsteden van onderscheidene

aanzienlijke personen staan, onder welke vooral de keramat van

zekeren Pandita Omar met bedevaarten vereerd wordt. Een tak der

rivier, de Katapan Ketjil genaamd, en zoo digt met ondoordring-

bare nipa begroeid, dat de over de rivier hangende bladeren naau-

welijks de zonnestralen doorlaten, vormt hier ook een klein eiland

met een stukje hoog land, hetwelk door de weinige Cliinesche

huisgezinnen is ingenomen. Op den regtcr-ocver begint zich eerst

bij de kampong vaste grond te vertoonen. Op beide oevers zijn

eenige ladangs of drooge rijstvelden
, die door Orang-boekit be-

) Gr. Muller, bl. 241—3 , 292, 293
,
Dibbetz bij van Kampen III, bl. 679.
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werkt worden, welke onder de bevolking der kampong zijn me-

dcgerckend. Het rivierwater is bier
, en zelfs reeds lager , zui-

ver en drinkbaar, terwijl, wegens den sterken stroom, van den

vloed bijna niets wordt bespeurd. Bij hoogen waterstand staat

zelfs de kampong onder water, waarom de huizen ook bier op pa-

len gebouwd zijn. Het gebouw waarin zich bier de Sultan plagt

op te houden, stond op ijzerhouten palen wel 28 a 50 voet boven

den grond. Het was, even als al de andere buizen, met atap ge-

dekt; de vloer was met matten en tapijten belegd, de wanden

en zolderingen waren met chits en laken van allerlei kleuren

behangen. Een voorhangsel splitste bet buis in twee deelen
;

de

achterhelft was op dezelfde wijze in kamers verdeeld , in welke

zich de vrouwen en slavinnen des Sultans onthielden. Te dier tijde

was Katapan ook als eene schuilplaats der zeeroovers berucht 1
).

Wanneer men de Pawan-ri vier boven hare splitsing hooger op-

vaart, vindt men op de eenloonige, kale en hooge oevers slechts

eenige kleine kampongs, zooals Pekradjan , Tandjong-poera
,

Batoe-

besi ,
lot men op 12 a 15 uren afstands van de zee, die men

met kleine vaartuigen in drie of vier dagen rocijens aflegt, ter-

wijl men met grootere , wegens den sterken stroom, daartoe soms

acht en meer dagen behoeft, de plaats bereikt waar zich de Ka-

joeng- met de Pawan-rivier vereenigt 2
). Het vereenigingspunt is ,

gelijk zoo dikwijls, ook hier tot den aanleg eencr kampong ge-

kozen, die, oorspronkelijk eene Dajaksche vestiging, in het laatst

der vorige eeuw de rijkszetel van Matan geworden is. Zij draagt

eigenlijk den naam van Moewara-Kajoeng
,

d. i. mond van de Ka-

joeng, of bij verkorting enkel Kajoeng, maar wordt, als hoofd-

plaats des rijks , niet zelden ook Matan genoemd. Nog heden strekt

zij den Panembahan tot verblijfplaats 3
). De heer Muller beschrijft

Kajoeng of Matan, dat hij echter niet in persoon bezocht, als uit

onderscheidene kleinere kampongs zamengesteld
, waarvan Pangrah

en de Dalem, te zamen 100 huizen, Kajoeng-Oeloe of boven-Ka-

joeng genoemd werden , en Kaoem ,
Priai en Maja

,
te zamen om-

streeks 200 woningen , Kajoeng-Ilir of beneden-Kajoeng uitmaak-

*) G. Muller, bl. 243—249 , 295, 302 ,
van Kampen III, bl. 684,

687 ,
Thomson, p. 145, Off. Stukk. HS., bl. 64.

2
)

Thomson, p. 145, waar „Padang” een drukfout schijnt te zijn voor

„ Kayung ,” G. Muller, bl. 292, Ritter, bl. 180. De namen der kam-
pongs zijn genomen van de kaart van Melvill van Carnbce.

3

) Ritter, bl. 180.
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ten. AI de genoemde kampongs lagen aan den regter-oever der

rivier, terwijl aan den linker-oever alleen de kampong Saberang

,

d. i. de overzijde, gelegen was. De dalem was op palen van ijzer-

hout 12 voeten boven den grond gebouwd en met eene omheining

van hetzelfde hout omgeven; achter dit gebouw liep een kanaal,

hetwelk gemeenschap had met de rivier , zoodat men zich aldaar

op kleine booten kon inschepen. De bevolking rekent hij , alleen

de weerbare mannen tellende, op 500 Maleijers, 500 Orang-boekit

of Anak-soengei , 40 Boeginezen, 10 Arabieren, en 250 boedaks

of geroofde en tot slaven gemaakte vreemdelingen, te zamen 1100,

zoodat het geheele zielental zeker wel 5000 moest te boven gaan 1
).

Zijn deze opgaven juist, dan moet Kajoeng sedert 1822 zeer zijn

verminderd, hetgeen welligt aan de opdrooging van de voorname

bron van bestaan der bevolking, door de beteugeling van de zee-

rooverij , is toe te schrijven. De heer Gronovius, die Kajoeng in

1829 bezocht , vond de kampong zeer vervallen en uit niet meer

dan 80 a 100 huizen beslaande 2
), en vier jaren later beschrijft

haar de heer Rilter als vuil en modderig, met een oud en smerig

planken huis lot verblijf van den Vorst aan het einde, en verder

uit een honderdtal woningen bestaande, welker bewoners in hunne

manieren en gebruiken nog geheel de ruwheid van zecroovers, als

hoedanig zij vroeger befaamd waren, aan den dag legden 3
). Twee

a drie dagreizen boven Kajoeng wonen vele Orang-boekit, die zich

vooral op de kuituur van boomvruchten toeleggen 4
).

Eenige uren boven hare vereen iging met de Kajoeng, neemt de

Pawan op haren regter-oever eenen anderen aanzienlijken, haar uit

het Noorden toevloeijenden stroom in zich op, namelijk die van Laoer

of Laur, kort nadat deze zich , bijna onder een regten hoek, met

de uit het Westen komende Leliakan heeft vereenigd. De zendeling

Thomson reisde in 1842 van Kajoeng naar de Dajaks te Laoer, om
zich vandaar naar de Kwalang te begeven. De weg derwaarts was,

voor zoover hij dien, met het oogmerk om kennis te maken met

de Dajaks, te voet aflegde, een der bezwaarlijkste , die hem immer
op Borneo waren voorgekomen. Den eersten dag moest hij den gan-

schen voormiddag tot aan de knieën
, soms tot aan de borst ,

en een-

‘) Gr. Muller, bl. 293, 302, 312, 313.
2
) Off. Stukk. HS., bl. 62.

3

) Ritter
,

bl. 180.

*) G. Muller, bl. 297, 313.
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maal zelfs tot aan de okselen door het water waden, en tweemalen,

diep in het water staande, langer dan een kwartier wachten, tot

eene soort van brug was gemaakt , waarmede hij nog diepere plaat-

sen kon overkomen. Het water van het moeras was zoo koud , dat,

toen hij in den achtermiddag droogen en welhaast bergachtigen

,

met zware bosschen begroeiden grond bereikte, zijne leden zoo stijf

waren, dat hij de heuvelen slechts met de grootste moeite kon op-

en afkruipen. Menig hamboe-boschje, veelal het teeken van nabijzijn-

de Dajaksche vestigingen, was hij doorgetrokken, zonder de vurig

gewenschte gelegenheid tot rust te vinden, toen hij eindelijk, ten

vier ure na den middag, de woningen en rijstvelden van Tajap be-

reikte, waar hij gastvrij ontvangen en geherbergd werd. Den vol-

genden dag zette hij zijne reis voort naar Soengei-tengah , na een

bode te hebben vooruilgezonden, om te zorgen dat hij aldaar eene

boot in gereedheid zou vinden, waarmede hij, daar hier alle voet-

paden een einde namen, den weg naar Laoer te water zou kunnen

voortzetten. Soengei-tengah beschrijft hij als een klein , net en

droog gelegen dorp, welks woningen in den vorm van een cir-

kelboog gebouwd waren. Men toonde hem hier de bewerking van

het boomschors, door de Dajaks als kleeding gedragen, en door

verschillende soorten van hoornen opgeleverd. Wanneer de boom

geveld is, wordt de schors in het rond geklopt en vervolgens af-

gescheld; daarna wordt de buitenbast van de binnenbast gescheiden

en weggeworpen. De binnenbast wordt vervolgens aan de zon bloot-

gesteld en, na genoegzaam gedroogd te zijn, nogmaals geklopt, en

daarna in den vorm der verlangde kleedingstukken gebragt en met

het sap eener zekere bes op verschillende wijzen geteekend, hetgeen

geschiedt door middel van drukken met gesneden blokken. De Laoer-

rivier is volgens Thomson zeer schaars bezocht; hij rekent dat zij ge-

middeld door niet meer dan ééne boot daags wordt op- en afgevaren J
).

Van Moewara Laoer, het vereenigings-punt der Pawan- en Laoer-

rivier, vaart men de eerste op in noord-oostelijke rigling, waar zij het

gedeelte van Matan ten Oosten van Simpang gelegen doorslroomt en

op de grenzen van Pinoe ontspringt. Zij voedt zich hier nog met

onderscheidene kleine takken, haar uit deze bergachtige streken toe-

stroomende, van welke de Kriouw de voornaamste is. Het aantal

kampongs langs de rivier en hare zijtakken, op de kaart van den heer

‘) Thomson, p. 148.



151

Melvill aangewezen, en waarvan het nutteloos zou zijn de namen

op te geven, doet tot een vrij talrijke bevolking van Dajaks besluiten.

Eenige dagen vóór zijne reis naar Laoer bezocht de beer Thom-

son van uit Matan ook de Dajaks aan de Kajoeng-rivier en baren

voornaamsten zijtak, die den naam van Garoenggang draagt. Het

eerste gedeelte van den weg lag door eene scboone, met hoog aiang-

alang begroeide vlakte, die geheel bet aanzien bad van een graan-

veld, dat nog geene aren beeft geschoten. Bergen waren bier niet,

maar de grond was hoog en golvend, zoodat hij schoonheid met ge-

schiktheid voor bebouwing vereenigde. Het duurde echter niet lang of

onze reiziger verwisselde de vlakte met een schaduwrijk bosch, waarin

hij zich weldra tot aan de borst in een uitgestrekten waterplas, door

pas gevallen zware regens ontstaan, gedompeld zag. Na 20 a 50 mi-

nuten over een slijkerigen en on vasten grond door het water gebaad

te hebben, bemerkte hij dat hij den weg had verloren, en moest nu

minstens een half uur door modder en over boomstronken, en te mid-

den van struiken en struweelen , afgewisseld met hoog geboomte

,

ronddolen
,
eer hij het pad had weergevonden, dat ook verder door de

tallooze wortels en stronken en omgevallen boomen groote moeijelijk-

heden opleverde. Eindelijk smaakte hij de vreugde van het geluid

van menschenstemmen te vernemen, en wendde dadelijk zijne schre-

den in de rigting vanwaar het kwam; maar hoe groot was zijne

teleurstelling toen het huis, volgens een gewoon bijgeloof, voor

ongenaakbaar (pantang) verklaard werd, en hij onder eene brandende

zon, van honger en vermoeijenis uitgeput, geene andere lafenis dan

een teug water en een suikerriet-stok kon erlangen. Gelukkig be-

reikte bij weldra het dorp Malaja, uit eene Maleische en negen

Dajaksche woningen bestaande. Deze laatste waren nog nieuw

,

wèl gebouwd en van ijzerhout (anders slechts zeldzaam daartoe ge-

bezigd) en boomschors vervaardigd. Maar wat nog het opmerke-

lijkst was, deze huizen, ieder zoo groot als drie gewone Dajaksche

vertrekken (lawangs), stonden, tegen de gewoonte, op zich zelve en

waren elk door slechts ééne, ofschoon dan ook talrijke en zich

tot afstammelingen in het derde of vierde geslacht uitstrekkende

,

familie bewoond. De ligging van Malaja in den boezem eener

scboone, van alle zijden ingesloten, en door eene fraaije, heldere,

zachtkens over haar zandig bed glijdende beek bewaterde vallei,

was zoo bekoorlijk
, als men zich kan voorstellen. Den volgenden

dag zette Thomson zijne reis voort naar Pengatapan , maar ge-
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raakte op den weg derwaarts wederom aan liet dwalen. Hij maakte

bij deze gelegenheid de opmerking, dat de Dajaks dat instinkt om
zich te oriënteren geheel missen , waardoor de Indianen van Ame-
rika zich zoozeer onderscheiden. Den derden dag zette hij , onder

het genot van een schoonen morgen, door het liefelijk, harmonisch

gezang van tallooze vogelen veraangenaamd , den weg voort naar

de kampong Garoenggang. Het pad liep over een golvend terrein,

doch met geene hoogere bergen, dan vereischt worden om aan het

landschap eene aangename verscheidenheid te geven
, zonder eenige

zwarigheid aan de bebouwing in den weg te leggen. Na twee kleine

Maleische kampongs, eene van zes en eene van twaalf huizen, te zijn

doorgetrokken , bereikte hij ten elf ure de ladangs van Garoenggang,

te midden van welke eene menigte hutten verspreid waren, en

kort daarna het eigenlijke dorp. Van Garoenggang zette hij nog

dienzelfden dag den togt voort naar Natei-Linang
,

een groot , aan

de steile helling van een heuvel gelegen dorp, en vandaar naar

Sanggo, waar hij, na onbeschrijfelijke vermoeijenis te hebben door-

gestaan, den nacht doorbragt. »Het land,” zegt hij, »is, voor zoo-

ver ik kan oordeelen , alles wat men voor bebouwing kan verlan-

gen, en veel volkrijker dan ik mij had voorgesteld. Maar van de

moeijelijkheden ,
door den ellendigen toestand der wegen, of liever

paden, en het geheel ontbreken van bruggen veroorzaakt, is het

schier niet mogelijk een juist denkbeeld te geven. Onder afwisse-

lenden regen en zonneschijn, hadden wij nu eens heuvels en ber-

gen te bestijgen , dan eens valleijen en bergkloven te dóórtrek-

ken ,
dan door beken en spruiten met kristal-helder water te

waden , en dan ons voort te slepen door grachten en velden
, waar

wij tot de knieën in den modder zakten. De schoonste , de ver*

hevenste tooneelen werden ieder oogenblik door de belagchelijkste

afgewisseld. Nu vertoonde zich een prachtig amphilhealer , een

diepe, bekoorlijke vallei, een zacht glooijende hoogte met zedig

groen getooid en omringd door heuvels en bergen, met digte

bosschen in donkeren majestueusen bladerdosch bedekt ; dan de

diepe en duistere bergpas met ontzagwekkende hoogten ter we-

derzijde tot de wolken stijgende
;

dan weder de kleine ridselende

beek en dan het vreesselijk moeras.” Nog moeijelijker was het pad,

waarlangs hij den volgenden dag , na nogmaals een paar dorpen te

zijn doorgetogen , tegen den middag te Kajoeng terugkeerde 1
).

‘j Thomson, p. 14G— T48.
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Zoo liet al onmogelijk is deze togten op onze kaarten te volgen,

het verhaal daarvan zal ten minste eenig denkbeeld geven van den

aard der tooneelen, die de binnenlanden van Matan aan den be-

schouwer aanbieden. Wij moeten thans de omstreken der Pawan-

rivier verlaten, om nog op de kusten van Matans zuidelijk deel

althans een vlugtigen blik te slaan.

Van den mond der Pavvan tot aan dien der Kandawangan-rivier zal een

afstand zijn van 15 a 18 uren ]
). Ongeveer in het midden tusschen deze

beide stroomen vormt de kust een uitstekenden hoek, die den naam

draagt van kaap Boeroe, en op welken de berg Minto of Pagar Antimon

omhoog rijst. Zuid-westelijk van dien hoek ligt vóór de kust het eiland-

je Toekang Mengkoedoe, noordelijk van daar vindt men het eilandje

Tjebéh, en verder zuidwaarts het eilandje Sawi. Van de rivieren , die

tusschen kaap Bri en kaap Boeroe in zee vallen , zijn de Pesagoean en de

Nandjoeng de voornaamste 2
). Al deze rivieren zijn, even als de nog

minder aanzienlijke, die tusschen kaap Boeroe en de Kandawangan-

rivier in zee vallen, door een ige Dajaksche huigezinnen bewoond 3
).

De Kandawangan-rivier vloeit uit bet hoogland van het gebied vanKan-

dawangan in doorgaans westelijke en zuid-westelijke rigting naar zee. In

de binnenlanden aan hare boveutakken houden zich vele Dajaks op. Aan

den mond woonden vroeger Maleijers
;
later is deze als eene der voor-

naamste schuilplaatsen van de zeeroovers op Borneo’s Westkust berucht

geworden 4
). Over de politieke verhouding van het landschap Kanda-

wangan tot Matan en over de tinmijnen, voormaals in de nabijheid der

rivier door Chinezen bewerkt, is reeds boven het noodige gezegd 5
).

Ten Zuiden der Kandawangan-rivier brengen nog de rivieren Pe-

njingat en Simbar, aan welker boorden vele Dajaks gevestigd zijn,

de schatting harer wateren aan de zee' die Borneo’s Westkust be-

spoelt. Digt bij de kust ligt hier eene groep eilanden, van welke het

*) Tien Duitscke mijlen, zoo als G. Muller, bl. 316, opgeeft, is vol-

gens de kaarten te weinig.
2

) Volgens de kaart van Melvill, doch die van von Dérfelden
,

in over-

eenstemming met G. Muller, bl. 285 , 300, noemt hier weder geheel andere

namen, t. w. Ambang, Segah en Petong. Bezuiden kaap Boeroe komen
daar de rivieren Siri, Sagoen, Tenjar, Kajoeng-laut

,
Bako en Bendawal

voor. Op de kaart van Melvill is daar tot aan de Kandawangan geene

enkele met name genoemd. De namen der vermelde eilanden komen ook
voor bij Temminck, p. 152.

3

) G. Muller, p. 300, 301.
4

)
G. Muller, bl, 296, 301, 316.

5

) Zie boven bl. 118, 128.
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grootste, waarschijnlijk naar eene hier menigvuldig voorkomende

soort ’van visch
,
den naam van Bawal draagt *). Om dit eiland heen

liggen eenige kleinere, die de namen Gilang of Gelam
, Nanas, Lan-

gouvv, en Djeras of Tjoeroes dragen. Nog verder zuidwaarts liggen

de eilandjes Penamboean , Mangkob en Batoe-titi tegenover kaap Sim*

bar of Sambar, die den zuid-westelijken uithoek van Borneo vormt 2
).

De rivieren, die uit de bergen van Kandawangan naar de Zuid-

kust afstroomen , zijn de Molei, de Ajer-Itam en de Djellei
, allen door

vele Dajaksche huisgezinnen bewoond. In deze streken wordt veel

ijzer gevonden, waarnaar zelfs de Ajer-Itam, welker naam «zwart

water” beteekent, genoemd wordt. Aan de Djellei-rivier woont het

grootste getal Dajaks bij elkander
;

zij worden door den heer Mul-

ler op wel 2000 weerbare mannen geschat. Wij hebben reeds ge-

zien 3
) , dat zij zich met het bewerken van ijzer bezig houden ;

een andere belangrijke tak van industrie is voor hen het zoeken

van vogelnestjes 4
). Djellei schijnt in vroeger lijd een afzonderlijk

staatje gevormd te hebben , hetwelk
,

even als het aangrenzende

Kota-waringin ,
aan den Sultan van Banjer-massin cijnsbaar was. Het

is als zoodanig in onderscheidene van onze contracten met Banjer-

massin genoemd , en hij dat van 1823 door den Sultan van dat

rijk aan het Nederlandsch gezag afgestaan. Het schijnt, dat men

toen te Banjer-massin niet regt meer wist, waar dit landschap ge-

legen was, daar de heer Halewijn , opperhoofd ter Zuid- en Oost-

kust van Borneo sedert 1824, zich daaromtrent eerst bij zijn bezoek

te Kota-waringin, in de maand November van dat jaar, de noodige

inlichtingen heeft kunnen verschaffen 5
).

') Zóó
,
of eigenlijk Bauwal

,
heeft de kaart van Melvill

;
in het rege-

rings-besluit van 28 Febr. 1846, bij Temminck, p. 152, staat Bauwat, en

de kaart van von Derfelden heeft Poelo Kumpal. Ik acht Bawal de ware

schrijfwijze, dewijl Crawf'urd in zijn Malay Dictionary dit woord ver-

klaart: „A generic name for a family of fishes, called by Europeans the

pomfret.”
2

)
Zie de kaart van Melvill, en Temminck, t. a. p.

3

) BI. 144.
u

)
G. Muller, bl. 301.

s

)
Halewijn B., bl. 189—191.
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De vroegste geschiedenis van Borneo’s Westkust schuilt geheel

in het duister. Dit heeft zeker niets bevreemdends , daar hetzelfde

schier van alle landen kan gezegd worden. » Er is zelfs geen

land,” zegt naar waarheid een kundig schrijver over elhnologie,

» waarvan men ook maar zou kunnen verzekeren
, dat zijne tegen-

woordige of eenige voorafgaande bekende bevolking de vroegste

was. In de meeste gewesten vindt men overblijfselen of overleve-

ringen van vroegere rassen , die de tegenwoordige bewoners als

onderscheiden van hun eigen beschouwen. Bij alle onbeschaafde

volken wordt het verledene spoedig duister en verward
; het wordt

nu eerts zeer overdreven, en geraakt dan weêr geheel in vergetel-

heid. Het schijnt daarom een hopelooze poging, te willen bewijzen

dat eenige stam de eerste was, die zich in eenig gegeven gewest

heeft neergezet 1)”.

Het is bekend dat vele schrijvers van oordeel zijn, dat de oud-

ste bewoners van den Indischen Archipel zouden bestaan hebben

uit dien stam van negers, de zoogenaamde negrito’s , waartoe de

Papoea’s, de bewoners van Nieuw-Guinea , belmoren. Op Borneo

heeft men echter, volgens den heer van Lijnden, geene sporen

van hen gevonden. Hij drukt er op, dat reeds onze oudste berig-

') Logan
, Ethnology of the Indian Archipelago

,
in Journ. of the

Ind. Arch. 1850
, p. 288.
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len aangaande dit eiland, van de Chinezen afkomstig, er geen

gewag van maken, en acht het hoogst onwaarschijnlijk, dat de

Papoea’s door de Dajaks zouden verdrongen zijn, daar toch het

onderscheid in beschaving tusschen die twee stammen niet zoo

bijzonder groot is, en laatstgenoemden, zoowel als de eersten, veel

geschikter schijnen, om beheerscht te worden, dan om te heer-

schen 1
).

Wij mogen echter deze conclusiën van den heer van Lijnden

niet te spoedig aannemen. Zij schijnen mij toe te berusten op

de verkeerde voorstelling, alsof het negerras, zoo het ooit ook op

Borneo vertegenwoordigd was geweest, daar nog in op zich zelf

staande stammen moest voorhanden en niet allengs met de Dajaks

tot één volk kon versmolten zijn. Mogen wij aannemen, dat de

negers van den Indischen Archipel van Afrikaanschen oorsprong

zijn, wat zeker altijd het waarschijnlijkst is, dan zullen wij in

de vele punten van overeenkomst tusschen de zeden en gewoon-

ten , de godsdienstbegrippen , en zelfs de talen , der volken van de

Indische eilanden met die van Afrika, vaak de sporen van de vroe-

gere aanwezigheid van negers, of althans van ten deele van hen

afkomstige bevolkingen erkennen , daar waar van hunne physische

eigenaardigheden geene erkenbare overblijfselen 'worden aangelroffen.

De gewoonten der Dajaks hebben in zoo vele punten treffende

overeenkomst met die der Afrikanen , dat eene soort van verwant-

schap tusschen die beiden ,
mits men zich daarvan geene overdre-

ven voorstellingen vorme
,
gereedelijk mag worden aangenomen 2

).

Alle pogingen om ook maar een eenigen stam van den in ver-

scheidenheid van bevolking zoo rijken Indischen Archipel uitsluitend

van eenig bepaald volk van het vasteland af te leiden , zijn lot

dusverre mislukt, en zullen, naar ik mij overtuigd houd, altijd

*) Van Lijnden N. T.
,

bl. 586; zoo ook Solmaner B, bl. 164. Earl,

p. 256, zegt, dat de Dajaks aan het bestaan van een kroesharig volk in

de binnenlanden gelooven.
3

) Vgl- 07611 de Papoea’s in den Indischen Archipel G. W. Earl, The
native races of the Indian Archipelago; Papuans (London, 1853), en J.

Pijnappel, Ethnologische studiën
,

in Bijdragen tot de taal-, land- en vol-

kenkunde van Neêrl. Indië
,

D. II, bl. 345—370, waar op bl. 363 vv.

de vraag wordt besproken, of ook op Borneo Papoea’s voorkomen. Earl

neemt dit aan op gezag van kapitein Brownrigg (over wien zie Inlei-

ding, bl. lxxv volgg.)
,
die ze in Goenong-Teboer beweert gezien te heb-

ben; maar na de^bedenkingen van den heer Pijnappel blijft de zaak twij-

felachtig.
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mislukken, dewijl wij zeker in alle bevolkingen van den Archipel,

ook de oudste niet uitgezonderd
,
gemengde rassen voor ons heb-

ben, waarvan de verschillende bestanddeelcn tot elkander in einde-

loos onderscheidene verhouding staan.

Hooren wij eenige oogenblikken den lieer Logan ,
wiens gezag

op het gebied der Indische ethnologie voor dat van geen ander be-

hoeft onder te doen. » Hot is,” zegt hij, «mijns inziens ontwijfel-

baar, dat de Archipel eene geschiedenis heeft, gelijktijdig met die

van elke eenigzins beschaafde natie langs den Oceaan, en dat, zelfs

in het meest verwijderd tijdvak waartoe de geschiedenis dier natiën

opklimt, stammen van eilanders aanwezig waren, welke met die

van het vasteland in betrekking stonden. Ik heb nog geen enkelen

stam kunnen opsporen , aan welken een oorspronkelijk , een uit-

sluitend aan de Aziatische eilanden eigen karakter kan worden toe-

gekend, en ik houd mij verzekerd, dat ook nimmer een zoodanige

zal opgespoord worden. Ik heb nog geen enkel volk op het vaste-

land ontdekt , van hetwelk eenig deel der eilanders zou kunnen

gerekend worden in regte lijn af te stammen, of waaraan ook maar

stellig een hoogere ouderdom, dan aan de bevolking der eilanden, zou

kunnen worden toegeschreven. Het is even moeijelijk te zeggen wat

de rassen der eilanders niet zijn, als te bepalen wat zij zijn. Zijn

zij verwant met de Chinezen en de westwaarts aangrenzende natiën?

Er bestaan scherp geteekende trekken van allerlei aard, welke om-

trent het bestaan van zulk een verwantschap geen twijfel overlaten.

Is deze verwantschap beperkt tot eenig deel der eilanden-wereld ,

of tot eenigen bijzonderen stam der Indo-Chinesche volken? Zij

strekt zich uit van Sumatra tot het Paasch-eiland
;

zij omvat Bir-

maansche ,
Siamesche , Anamesche

, Chinesche en andere bestand-

deelen, ook de zoodanige die te huis belmoren bij de onbeschaafdere

stammen van liet vasteland, die tot deze familie moeten gerekend

worden. Strekt zich deze verwantschap met het vasteland verder

uit , dan Achter-Indië ? De bergachtige grenslanden der vallei van

Assam en de Himalaja zijn bewoond door stammen, van welke

sommige in schier alle hoofdtrekken met de eilanders overeenkomen.

Beklimmen wij den Himalaja en verplaatsen wij ons alzoo in het

plateau van Centraal-Azië
, dan mag men ten minste verwachten

,

dat de overeenkomst met de eilanders zal ophouden ? Verre van

daar! Zij volgt ons naar Tibet, en begeven wij ons verder noord-

waarts tot de landen der Turken en Mongolen, en vandaar tot de

I. 17
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volken van Siberië , ook daar nog herkennen wij de trekken van

de eiland-bewoners. Keeren wij terug tot de zuidelijke gewesten

en wenden wij ons tot de oudste rassen van Ilindostan, wij vinden

ze ook hier en in nog grooteren getale. Trekken wij den Indischen

Oceaan over en maken wij ons bekend met de stammen langs zijne

westelijke stranden, wij zullen met verbazing bespeuren, dat, hoe

vele ook de punten van overeenkomst met de Oost-Azialische vol-

ken mogen wezen , zij in gewigt voor die met de Afrikaansche

volken nog onderdoen. Plaatsen wij den grootst mogelijken afstand,

dien de bewoonbare aarde loelaat
, lusschen de eilanders van den

Archipel en de stammen met wie wij ze vergelijken, wij zullen

nog overeenkomstige trekken vinden. In Europa vinden wij ze bij

de Finnen en Laplanders , hij de Hongaren
,

bij de oude Britten
,

bij de Grieken en andere volken. In Amerika vertoonen de Eski-

mo’s van het Noorden, de Abiponen van het Zuiden, en tal van an-

dere rassen , de trekken der Aziatische eilanders op de meest in

Toog loopende wijze. In één woord, de Indische eilanders schijnen

gedeeld te hebben in alle groole verschijnselen van volksontwikkeling

onder het menschelijk geslacht, die men kan nagaan; en vraagt men

aan den besten maatstaf en heldersten spiegel van den invloed der volken

op elkander, de taal , of zij niet die zich in alle rigtingen uitstrekken-

de historische betrekkingen der Aziatische eilanders tot eenig bijzon-

der gewest beperken kan, zij antwoordt, dat de talen der eilanders

met al de voornaamste taal-familiën verwant zijn. De overeenkomst

is geenszins onbeduidend of toevallig; zij is tastbaar en wezenlijk

en kan door een groole menigte van feiten gestaafd worden. Elk

duidelijk spoor van verwantschap tot aan zijnen oorsprong te vol-

gen, is een taak van verbazende moeijelijkheid , en die in vele

rigtingen zeker nimmer volkomen zal volvoerd worden. Maar reeds

alleen het verschijnsel van een zoo wijden omvang van klaarblij-

kelijke betrekkingen leidt al aanstonds tot een hoogslbelangrijke

conclusie; — die namelijk, dat de elhnologie der Aziatische eilan-

den licht moet verspreiden over die van elk ander gewest van

den aardbodem, en dat hunne bevolkingen ongeveer tot even hoo-

gen ouderdom opklimmen als de oudste bekende stammen van

het vasteland. Inderdaad is het even onmogelijk, de stammen

der eilanders bepaaldelijk van eenige van deze als van elkander

af te leiden. Men moet zich heiden voorstellen als lijnen, die

naarmate men ze in de rigting van het verledene verlengt, elkan-
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der gedurig meer naderen, maar even als de hyperbool en hare

asymptoten nimmer elkander ontmoeten 1
).
M

Maar welke voorstelling moeten wij ons dan maken van de wijze

waarop de Indische Archipel met de verder oostwaarts gelegen

eilanden het eerst is bevolkt geworden? Moeten wij zijne oudste

bewoners beschouwen, als op de plaats zelve, overeenkomstig de

theorie van eene natuurlijke ontwikkeling der schepping, bij voort-

gaande veredeling uit lagere organismen ontstaan? Zulk eene the-

orie, al bestonden daartegen geene andere zwarigheden, zou juist

op de velerlei treffende verwantschap met de volken van het vaste-

land in ligchaamsbouw , taal, begrippen en zeden afstuiten. Maar

zeker hebben wij even weinig grond om de vroegste bevolking der

Indische eilanden aan eene kolonisatie op eenigzins uitgebreide

schaal toe te schrijven. Mogen al in de latere, ons beter bekende

perioden der geschiedenis van deze eilanden-wereld ,
hier talrijke

koloniën van Hindoes de reeds gevorderde beschaving van het vaste-

land herwaarts gebragt en diepe sporen hebben nagelaten
,

ginds

Chinesche gelukzoekers zich in groolen getale nedergezet en soms

de oorspronkelijke bevolking schier verdrongen hebben; in het voor-

historisch tijdvak, waarvan wij hier spreken, zijn zulke ver-

schijnselen even weinig denkbaar, als zij den werkelijken staat der

veelsoortige en ten deele zoo barbaarsche bevolking der Indische

eilanden zouden kunnen verklaren. Wij hebben hier ongetwijfeld

te denken aan een uiterst langzamen en geheel toevalligen toevloed

van bevolking, van slechts enkele individuen gelijktijdig ,
afkomstig

van de meest verschillende rassen, een aanvang nemende met de aller-

eerste beginselen der beschaving, maar onder de voortduring derzelf-

de oorzaken van tijd tol tijd herhaald I
). Van de wijze waarop dit

geschiedde valt het niet moeijelijk zich eene voorstelling te vormen.

Wij hebben ons hier geenszins te verklaren over de verschillende

morele en physieke oorzaken
, die de verspreiding der volken te

weeg brengen
, hare rigting bepalen en hare grenzen aanwijzen.

Daar het ons alleen te doen is , om den oorsprong der klaarblij-

kelijk uit verschillende bestanddeelen gemengde bevolking eener

wereld van louter eilanden te begrijpen
, zal het genoeg zijn op

één enkelen, maar hoogst-gewigligen
, der groote wegen, waarlangs

’) Logan, Ethnology of the Ind. Archip.
, t. a. p. ,

p. 309, 310.
*) Vgl. Logan, t. a. p., p. 314.

1

7

*
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zich liet menschelijk geslacht over den aardbodem verspreid heeft

,

te wijzen ,
— ik meen den Oceaan. Doch het schijnt mij voeg-

zaam hier nogmaals een denkbeeld , aan den heer Logan ontleend

,

met zijne eigene woorden te ontwikkelen. »De groote waterwe-

gen,” zegt hij, »zijn voor de verspreiding der volken de aller-

gewigtigste , en de eenige die in staat zijn aan eene vergevorderde

beschaving krachtige en uilgestrekte heerschappij te verschaffen. In

de eeuwen der barbaarschheid wordt de weg over den Oceaan be-

paald door moesons en heerschende winden. Dij de beschouwing

der bevolking van kust- en eilanden moet de ethnoloog zich met deze

grondig bekend maken. De winden en stroomen , hetzij periodiek

of onregelmatig, die thans de praauw of kano voeren in de rigting

door de opvarenden verlangd, maar haar soms tegen wil en dank

van den koers doen afdwalen , hebben in alle tijdvakken der ge-

schiedenis dezelfde beweegkracht bezeten. De zekerheid dat in alle

eeuwen personen nu en dan door deze kracht naar verafgelegen

gewesten moeten zijn heengevoerd
, mag niet worden uit het oog

verloren. De grenzen der periodieke winden en stroomen moet

men zorgvuldig opsporen, omdat zij den weg der volksverspreiding

afbakenen
;
maar het is even noodzakelijk de afwijkingen te ken-

nen , waaraan zij onderhevig zijn, omdat daarvan het bestaan van

een tijdelijken weg in eene ongewone rigting afhangt, waardoor het

mogelijk is , dat soms vaartuigen buiten de streek der moesons

,

der passaat- en andere regelmatige winden geraakten. Eén toeval

van dien aard in vele eeuwen kon voldoende zijn
, om aan een te

voren onbewoond gewest eene bevolking te schenken, omdat desnoods

een enkel paar voor de gronding van een ras toereikend is. Oceanië

verschaft ons ieder jaar met betrekking tot deze oorzaak van de ver-

spreiding des menschdoms nieuwe feiten. Het is daardoor gebleken,

dat zij van veel grooter uitwerking kan zijn dan men vroeger veron-

derstelde, en men kan zich thans overtuigd houden, dat zelfs in het

vroegste stadium der zeevaart, dat van ruwe kano’s en zelfs vlotten,

geheele huisgezinnen kunnen zeewaarts gevoerd en op verwijderde

kusten gered zijn. Men denke zich nu het getal dezer, nieuwe

rassen telende zwervelingen zoo gering als men wil, ook het klein-

ste was genoeg om alle kusten en eilanden van den Indischen en

Stillen Oceaan allengs te bevolken. Naauwelijks behoeft het hierbij

te worden opgemerkt, dat deze oorzaken van de verspreiding der

rassen liet sterkst werkten in het tijdvak der kindsch heid van de
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omdat toen de eilanden nog onbewoond waren. Een ze-

kere hoeveelheid der menschenparen , die niet omkwamen en eene

nieuwe kust bereikten
,

moest stammen grondvesten. Maar naar-

mate zich de bevolking verspreidde, zullen de zwervelingen met

de reeds aanwezige eilanders versmolten of door hen gedood zijn 1).”

Zonder dat wij nu deze beginselen in bijzonderheden op Borneo

willen toepassen (hetgeen een dor en langwijlig onderzoek vorderen

zou), kan het thans zeker niet moeijelijk zijn zich een begrip te

vormen, hoe allengs bestanddeelen van Afrikaansche
, Tibeto-Ana-

mesche , Ilindoesche en wclligt ook Cbinescbe bevolking, hetzij

regtstreeks van de. landen van oorsprong, hetzij middellijk van

andere eilanden, waar zij reeds gevestigd waren, naar Borneo ge-

vloeid
, en te midden van verschillende betrekkingen van verbroe-

dering en vermenging, of van vijandschap en afstooting, en onder

den invloed van de natuurlijke gesteldheid van lucht en grond,

van de voortbrengselen des lands en de daardoor bepaalde levens-

wijze, allengs die, voor de oudste en oorspronkelijke gehoudene

,

bevolking van dit eiland hebben gevormd, die wel in het algemeen

onder den naam van Dajaks bekend is, maar inderdaad eene groole

verscheidenheid van stammen bevat, welke nog heden in voorko-

men, taal, levenswijze, godsdienstbegrippen en trap van beschaving

zeer aanmerkelijk van elkander verschillen 2
).

‘) Logan, Etbnology, t. a. p. ,
p. 272, 273.

s

) Ik kan niet nalaten bij deze gissing aangaande den oorsprong der

Dajaks een uittreksel te voegen uit een brief van den heer van Pers, den
bekenden auteur der Oost-Indische Typen, die een gedeelte van Borneo
bereisd heeft

: „ Pour ce qui concerne mes propres observations
,
j’ai re-

marqué une grande diversité de race entre les tribus; quelques unes ont

les traits et presque la carnation des Portugais, tandis que d’autres offrent

le type et le teint Africain. En observant ces difierences
,

qui restent

d’autant plus sensibles que les tribus ne forment ancune alliance entr’elles

,

on est porté k croire, que la population de cette ile, si peu en rapport

avec son immense étendue, provient de quelques navigateurs malheureux
,

venus des iles de 1’Archipel de 1’Asie et de 1’Afrique et jettés successive-

ment sur divers points de la cöte. — Ceci n’est qu’une conjecture, que
1’aspect de ces types si variés m’a inspirée; 1’étude approfondie, que vous
avez faite des peuples de 1’Inde

,
ainsi que les recherches, que vous

continuez a faire, vous^eront peut-être découvrir le til de ce labyrinthe.”

Voor het overige hebben de vele punten van overeenkomst der Dajaks
met de Batta’s van Sumatra en de Alfoeren van Celebes enz. niets be-

vreemdends, daar deze bevolkingen zeker op soortgelijke wijze ontstaan zijn.

Op het vasteland van Achter-Indië schijnen vooral de Laos, die de bin-

nenlanden van Cochin-China en Cambodia bewonen, in taal en levenswijze

zeer met de Dajaks overeen te komen. Zie Earl, p. 258
,
275.
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Deze groote verscheidenheid der Dajaksche stammen is eene

zaak, die sedert lang de aandacht dergenen, die met Borneo be-

kend waren, heeft tot zich getrokken. Om het verschil en de fili-

atie van de onderscheidene stammen met juistheid te bepalen, zou

het eiland in zijnen geheelen om vang veel naauwkeuriger moeten

onderzocht zijn, dan tot dusverre het geval is, en dan nog zou

waarschijnlijk een geheel bevredigende classificatie, wegens het

bestaan van overgangen en verbindende schakels, groote zwarighe-

den blijven opleveren ]
). AVij zullen in dit werk met vele bijzon-

derheden bekend worden, waardoor zich de stammen der Dajaks,

ook bepaaldelijk in de Wester-afdecling, onderling onderscheiden,

en tevens gelegenheid vinden om feiten op te merken, die van

volksverhuizingen getuigen , waardoor sommige stammen zijn ver-

spreid en ten deele te midden van bevolkingen van anderen stam

gevestigd geraakt, zonder daarom hunne zelfstandigheid te verlie-

zen. Voor het oogenblik bepaal ik mij tot eene korte vermelding

der classificatie van de Dajaks , meer bepaaldelijk van het stroom-

gebied der Kapoeas, die door twee ijverige onderzoekers beproefd is.

De heer van Ll
J
nden splitst de Dajaks van de Kapoeas in twee

hoofd-familiën 2
). De eerste bevat de Dajaks van de beneden-Kapoeas

van Boenoet tot aan Ponlianak, aan de beide oevers der rivier en

aan hare zijtakken. Naar zijne meening belmoren ook de Dajaks

van Serawak en Sadong , en waarschijnlijk die van Sambas , tot

dezelfde familie.

De tweede familie begint boven Boenoet aan de Malo-rivier, en

bewoont vandaaraf niet slechts de geheele boven-Kapoeas en , naar

het schijnt, ook de boven-Melawi
, maar tevens de verder oostwaarts

liggende landen tot aan Koetei op de Oostkust. Mij rekent daartoe

bepaaldelijk den stam der Kajans, ofschoon hij dien naam niet in

die uitgestrektheid van beteckenis gebruikt, waarin deze bij de

Engelsche schrijvers voorkomt. Hij gebruikt den naam als dien

van een bijzonderen, hem slechts bij geruchte bekenden stam aan

de boven-Kapoeas, niet als dien eener uitgebreide, vele stammen

omvattende familie 3
). Alleen vermeldt hij nog eene volkplanting

‘) Sommige schrijvers noemen zelfs de verscheidenheden, althans zoo

ver hunne waarneming reikt, onbeduidend, b. v. Schwaner B.
,

bl. 158,
Earl

, p. 255.
s
)

Van Lijnden N. T.
,

bl. 586, 587.

*) Van Lijnden N. T.
,

bl. 571, 583, 587.
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dtr Kajans , die, toen hij schreef, te Oelah Lampong
, tusschen

Silat en Soeheid , en dus te midden der woonplaatsen van de

eerste familie gevestigd was; doch sedert verhuisd is 1
). Boven-

dien rekent hij tot deze tweede familie ook de schier geheel wilde

Kelans
, Beketans of Manketans, en de even onbeschaafde Poenans.

Hij meent dat al de Dajaks , die hij tot de tweede familie

brengt, hoe ook onderling verschillend, in taal, kleeding, zeden

en gebruiken toch meer met elkander , dan met de eerste familie

overeenstemmen.

In de Dajak Kan touw , een stam, die omstreeks Salimbouw ver-

spreid is, vindt de heer van Lijnden eene kolonie van eene derde

familie, die eigenlijk op de Noordkust te huis behoort, en aldaar

door de Dajaks van Kelaka, alsmede door de bekende roofstammen

der Seribas (Sarehas) en Sekarran (Sekrang), vertegenwoordigd wordt,

welke laatste thans ten deele op het grondgebied der Wester-afdee-

ling gevestigd en er onder den naam van Dajak Balang-Loepar be-

kend zijn 2
).

De heer von Kessel heeft eene meer omvattende classificatie der

Dajaksche stammen beproefd. Hij wil , hoofdzakelijk op grond

eener door hem bewerkstelligde vergelijking der talen, voor geheel

Borneo vijf hoofdrassen aannemen, die echter niet slechts in taal,

maar evenzeer in levenswijze, zeden en begrippen van elkan-

der zouden verschillen. Aan het eerste dezer rassen geeft hij den

naam van het » Noord-westelijke ,” dewijl het zijne woonplaats heeft

in de noord-westelijke deelen des eilands, of de landen van Sadong,

Serawak, Sarnbas, Landak, Tajan , Meliouw en Sangouw. De Da-

jaks van al deze gewesten hebben in den grond dezelfde taal, en

onderscheiden zich van elkander slechts door eeni" verschil in uit-O

spraak en enkele woorden, die men als provincialismen beschou-

Aven kan. Voor het overige onderscheidt zich dit ras van zijne

naburen door meer volkomen afhankelijkheid van de Maleische

hoofden 3
).

Het tweede ras behoort, volgens den heer von Kessel, tot denzelf-

den stam als de Maleijers, en onderscheidt zich van hen voorna-

melijk doordien het den Islam niet aangenomen heeft, maar aan de

*) Zie boven
,

bl. 53.
2
) Van Lijnden N. T., bl. 587; vgl. 571. Zie verder boven, bl. 53,

55. De Sekarran-rivier is een tak van de Batang-Loepar.
3

) Von Kessel, bl. 166, 168.
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voorvaderlijke godsdienst is getrouw gebleven. In ieder geval is «c

vestiging dezer stammen op Borneo van veel ouder dagteekenbig,

dan de kolonisatie der Mohammedaansche Maleijers aan de kusten,

en komen zij, hetzij wegens stamverwantschap of vermenging, in

godsdienst en zeden schier geheel met het Noord-westelijk ras overeen.

Zij onderscheiden zich echter daarvan door eene groote bedrevenheid

in het weven van kajins (lijnwaden) , eene kunst hun schier uitslui-

tend eigen, en door meerdere onafhankelijkheid van het gezag der

Mohammedaansche vorsten. Voor het overige is hun onderschei-

dend kenmerk de taal, welke geene andere is dan de Maleische,

die door sommige stammen tamelijk zuiver, door andere met zoo

vele eigenaardigheden en provincialismen gesproken wordt, dat zij

zeer moeijelijk te verstaan is, ofschoon hij de toetsing der afzonder-

lijke woorden de Maleische oorsprong zich in tien, tegen één van

vreemde afkomst , duidelijk openbaart. Vooral worden in sommige

dialecten de uitgangen der in medeklinkers eindigende Maleische

woorden tot ei verweekt; zoo zeggen zij besei voor besar, lébei

voor lébar, pandjei voor pandjang. De heer von Kessel noemt dit

ras het Maleische, en plaatst zijne woonsteden deels op de Noord-

kust, in Banting, Batang-loepar
,
Redjang en verder oostwaarts tot

Broenei, deels in het stroomgebied van de Kapoeas, in de landen

Blitang, Sepouw
, Sintang (zoowel aan de Melawi als aan de Ka-

toengouw), Silat, Soeheid , Salimbouw, Piassa, Djongkong en

Boenoet. Of de Dajaks van Sekadouw tot het Noord- westelijke of

tot het Maleische ras hehooren ,
laat de heer von Kessel in het

midden, daar hij dit district niet bereisd heeft 1
).

Het is klaarblijkelijk dat wij in deze beide rassen, welker ver-

wantschap ook de heer von Kessel erkent, slechts eene nadere

splitsing voor ons hebben van de eerste hoofd-familie van den heer

van Lijnden. Er bestaat echter in zooverre verschil, als de heer

von Kessel ook de Dajak Kantouw en Batang-Loepar tot het Malei-

sche ras rekent 2
).

Het derde ras van den heer von Kessel is het Parische, hetwelk

met de tweede familie van den heer van Lijnden overeenkomt,

behalve dat eerstgenoemde de Poenans en Manketans daarvan als

een eigen ras afzondert. Tot het Parische ras hehooren de Dajaks

der Oostkust aan de rivieren van Koetei, Passir enz., wier zeden

‘) Von Kessel, bl. 1G6, 167, 174, 177, 189.
2

) Von Kessel, bl. 166, 183, 198.
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en eigenaardigheden ons door Dalton zoo uitvoerig beschreven zijn.

Aan de Kapoeas vindt men het Parische ras aan de Malo- en Madei-

rivieren en vandaar vier tot vijf dagen opwaarts langs de Kapoeas,

gelijk reeds vroeger is aangeduid 1
). De naam van Parisch ras bij den

heer von Kessel is ongetwijfeld in het algemeen synoniem met dien

van Kajans hij de Engelsche schrijvers, in zijne uitgeslrektste betee-

kenis 2
). Dit is reeds alleen daaruit blijkbaar, dat bij de ervaren-

heid in het bewerken van ijzer en het smeden van onvergelijkbare

wapenen als een kenmerk van bet Pariseb ras opgeeft 3
). Of ech-

ter aan de boven-Kapoeas de naam Kajans als de algemeene van

liet ras gebezigd wordt, schijnt mij twijfelachtig
, daar noch de

heer von Kessel, noch de heer van Lijnden den naam dus gebrui-

ken. Aan den anderen kant pleit daarvoor, dat men somtijds den

naam Kajan als generiek aan den naam van bijzondere stammen

vindt toegevoegd, b. v. Kajan-Sibouw 4
). De taal van het Parische

ras zou volgens den heer von Kessel eenige overeenkomst hebben

met bet Makassaarsch 5
).

‘) Zie boven
,

bl. 56.

*) Zie b. v. Low, p. 321 volgg.
3
) Vgl. Low, p. 331, Burns

, p. 151, Dalton, p. 51; ook van Lijn-

den N. T.
,

bl. 603, 613. De vele bijzondere en deels aller-zonderliug-

ste gebruiken der Kajans zal ik elders beschrijven.
4
)

Yon Kessel, bl. 185, Blume
,

bl. 160. Meer dergelijke namen
komen voor op de kaart van von Derfelden

,
waarop men verder oost-

waarts de Kajan Soelin
,

Kajan Batoe-Massang en Kajan Lidjoe, noord-

waarts de Kajan Magin vindt aangewezen.
5

) Yon Kessel, bl. 167, 185. De naam van Dajak Pari komt ook op
de kaart van Melvill voor tot aanduiding van een stam in de diepste binnen-

landen van het Banjer-massinsche
,
waar die aan het Kapoeas-gebied grenzen.

Dit schijnt echter onjuist. De naam is ontleend van de Pari-rivier, een bo-

ventak der Mohakkam of rivier van Koetei
,

en wordt, volgens Weddik
K.

,
bl. 148, buiten ’s lands gegeven aan de stammen der Bahau en Mo-

dang
,
die in de nabijheid dier rivier wonen. Daarom spreekt ook de heer

Schwaner B., bl. 193 , 222, 225, van de Pari van Koetei. De heer von
Kessel schijnt dien naam slechts tot alle met dezen verwante stammen te

hebben uitgebreid. Logan
,
Ethnology, t. a. p., p. 274, zegt, dat de Dajak

Kahajan van de Zuidkust aan de Dajak Pari staarten toeschrijven. Zij zijn

echter, zoo wij sommige berigten gelooven, niet uitsluitend met dit aanhang-

sel bevoorregt. In het tijdschrift de Globe, voor 1853, Dl. III, komt een

artikel voor over de Dajaks van Borneo
,

vertaald uit het Hoogduitsch

van zekeren Julius Kogel
,
waarin

,
bl. 145, van staartmenschen onder den

stam der Seribas wordt gewaagd, evenwel op eene wijze die des schrij-

vers onkunde duidelijk verraadt, gelijk is aangetoond door den heerRitter,

Tijdschr. v. N. I., Jaarg. VI, Dl. III, bl. 210. De heer Ritter getuigt,

gedurende zijn veertienjarig verblijf op Borneo, nimmer iets van staart-

menschen vernomen te hebben. Intusschen schrijft mij ook de heer van
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Het vierde ras van den heer von liessel is dat der Bejadjoe’s,

Pers: „Je n’ai pas été dans 1’occasion de voir aucun des hommes, que
I’on dit être ainsi conformés; mais tous les renseignements

,
que j’ai re-

cueil'i k eet égard, ont été unanimes pour m’assurer
,
que ce phénomène se

rencontre cliez quelques tribus nomades du centre de 1’ile qui vivent en-

core dans 1’état le plus sauvage.” Zie ook nog Earl
, p. 256. Ofschoon

het mij toeschijnt, dat, zoolang de staartmenschen op Borneo door geen

geloofwaardig Europeaan zijn gezien
,

wij regt hebben alles wat daarvan

verhaald wordt voor een sprookje te houden
,

kan ik echter niet nalaten

hier het een en ander mede te deelen aangaande staartmenschen in Afrika,

uit een verslag van de zitting der Académie des Sciences van 29 Augustus

1849, waarvan ik de kennis aan den heer van Pers verschuldigd ben.

„II existe une race d’hommes qui, au dire de certains voyageurs, est ori-

ginaire du royaume de Gondar, et, selon d’autres, habite le Soudan mé-
ridional, dont le caractère zoölogique est partieulièrement remarquable par

un appendice caudal, formé par le prolongement de la colonne vertebrale,

et qui constitue le dernier degré du genre homme. Les marchands d’escla-

ves ne s’en défont qu’avec une peine extréme, tant leur réputation est

détestable. Voici quelques-uns des traits auxquels on les distingue: carac-

tère indomptable
,

intelligence rudimentaire, physique hideux. On en trouve

aussi quelques individus aux Philippines, mais ceux-ci proviennent de la

traite. Quoi qu’il en soit, sur les grands marchés d’esclaves en Oriënt il

en parait quelquefois, et ils sont si bien connus, que lorsqu’un Levantin

est embarrassé pour le choix d’un bon esclave, la première chose, qu’on

lui dit, c’est: Ne prenez pas un noir pourvu d’une queue; c’est
,
de tous

les esclaves, celui dont on peut le moins tirer parti. II y a loin, comme
1’on voit, de eet homme a celui que rêvait Fourier, et qui devait un jour

devenir 1’homme type en beauté physique et intellectuelle.

„M. du Couret qui était en 1842 a la Mecque
,

a vu un individu de

1’espèce que nous venons de signaler et qu’on lui a dit appartenir a la race

des Ghilanes, dans le Soudan méridional. Bien que ce ne soit pas la pre-

mière fois qu’il soit question d’une race d’hommes pourvue de queues
, le

fait n’est toute-fois pas si cummun, qu'il soit tout-a-fait dépourvu d’intérêt.

Nous allons donc entrer dans quelques détails sur cette manifestion orga-

nique assez étrange. „ J’habitais la Mecque en 1842 ,” dit 1’auteur
,

„et
me trouvant cliez un émir avec lequel j’étais intime

,
je lui parlai de la

race des Ghilanes et lui fis part du doute qu’ont les Européens de 1’exis-

tence d’hommes ayant une queue
,

c’est a dire la colonne vertébrale prolon-

gée extérieurement. Pour me convaincre de 1’existence réelle de cette es-

pèce, 1’émir fit venir devant moi un de ses esclaves qu’il nommait Bellal,

qui avait environ trente ans
,
qui possédait une queue et qui appartenait

a, cette peuplade. Je vis eet homme et je fus complètement persuadé.”

Het overige van het verslag geeft eene uitvoerige beschrijving van dezen

persoon en van zijne herinneringen van zijn vaderland. De heer du Couret

wist hem eindelijk te bewegen
,

zich voor hem te ontkleeden en zich te la-

ten teekenen. Zijn staart was iets meer dan drie duimen lang en bijna

zoo bewegelijk als die van een aap. Deze slaaf onderscheidde zich van

zijne stamgenooten door goedaardigheid en trouw. Hij had den Islam om-
helsd

, en was een warm aanhanger zijner nieuwe godsdienst
,

maar van

tijd tot tijd kon hij den drang niet weêrstaan om raauw vleesch te eten
,

waaraan hij in zijn vaderland was gewoon geweest.
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die op cle Zuidkust in het gebied van Banjer-niassin te huis be-

hooren. Zij zijn door de berigten van de heeren S. Muller, Schwa-

ner, Decker, Halewijn en anderen genoeg bekend; in het gebied der

Kapoeas komen zij niet voor, doch onze schrijver schijnt te mee-

nen, dat de zoo weinig bekende Dajaks van Matan, althans ten

deele, hiertoe belmoren 1
).

Op den allerlaagslen trap van beschaving staat het vijfde ras,

waartoe de Mankelans en Poenans belmoren. Ik heb de woon-

plaatsen dezer nog geheel nomadische en met den akkerbouw on-

bekende stammen in het gebied der Kapoeas reeds aangewezen 2
).

De Poenans zijn ook verspreid in de bovenlanden aan de Mohak-

kam-rivier. Zij zijn daar ten deele eenigermate onderworpen aan

de Parische stammen
,

gelijk deze aan de Maleijers; en deze onder-

geschikte betrekking mag op zich zelve reeds als een bewijs van

verscheidenheid van stam worden aangemerkt. Hunne taal is van

die der Pari’s geheel verschillende; daarentegen moet de taal der

Mankelans geheel met die der Poenans overeenkomen 3
). Of deze

wilden met de Orang-Ot in het gebied van Banjer-massin verwant

zijn , is voor als nog niet te beslissen 4
).

Bij eene meer naauwkeurige kennis van geheel Borneo zal het

welligt blijken, dat het getal der rassen nog moet vermenigvuldigd

worden, gelijk reeds de heer von Kessel zelf de Dajak Riboen aan

de Sekajam-rivicr wegens hunne taal lot geen der genoemde rassen te

brengen acht 5
). De onderscheiding levert inlusschen groot bezwaar

op, daar toch zeker, al ware het slechts ten gevolge van het ge-

vankelijk wegvoeren der vrouwen, vermenging der verschillende ras-

sen tot zekere hoogte heeft plaats gegrepen. De veelvuldige dialecten

zijn ook te zeer onderling en met vreemde bestanddeelen vermengd,

dan dat zij een zeker onderscheidingsmiddel der rassen zouden op-

leveren. Het gezegde zal echter voorloopig genoegzaam zijn, om
van hel groot verschil tusschen de stammen, onder den naam van

Dajaks begrepen , eenig algemeen denkbeeld te geven , en te beves-

') Blijkens de noot op bl. 167, waarvan de zin echter niet volkomen
duidelijk is.

2
) Zie boven

, bl. 56.
3

)
Yon Kessel, bl. 167, 187, Schvvaner B., bl. 228, Weddik K., bl.

91, 97, 150, 155, the Barram-rivier, in Journ. of the Ind. Archip. 1851,

p. 682 .

*) Zie over dezen stam Schwaner B.
,

bl. 229 volgg.
5

)
Yon Kessel

,
bl. 167 ;

vgl. over hen van Lijnden N. T.
,

bl. 571.
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tigen wat wij over den vermoedelijken oorsprong der zoogenaamde

oorspronkelijhe bevolking van Borneo gezegd hebben 1
).

De Chinezen op de Westkust beweren, dat de Dajaks afstammen

van eene schaar hunner eigen landslieden , door een toeval op het

eiland achtergebleven. Ofschoon het niet onwaarschijnlijk is, dat

ook de Chinezen op de beschrevene wijze eenigermate tot de vor-

ming der Dajaksche stammen hebben bijgedragen , steunt echter

de bedoelde bewering op eene legende, zóó buitensporig, dat zij

geheel tot het gebied der fabelen moet verwezen worden. Zij ver-

halen , dat vele eeuwen geleden een vervaarlijke slang in de bin-

nenlanden van Borneo leefde , die een talisman bezat van onschat-

bare waarde, en dat de Vorst van het lïemelsche rijk, begeerig

naar een zoo grooten schat, eene sterk-bemande vloot uitzond, om
dien aan den bezitter te ontrooven. Men vond de slang in slaap,

en plaatste de manschappen op eene rij
, die zich van de kust tot

in het midden des eilands uitstrekte, en wel op zóó kleinen af-

stand van elkander
, dat de talisman van hand tot hand kon over-

gaan ,
tot hij aan boord der jonken in veiligheid was gebragt. In-

tusschen werden deze voorzorgen nutteloos gemaakt door de onhan-

digheid van den persoou , wien het stelen van den talisman was

opgedragen. De slang ontwaakte en , ziende wat er gaande was

,

maakte zij zooveel wind
, dat de jonken van de kust werden

gedreven, en de zonen van het Hemelsche rijk gedwongen wa?

ren, goed- of kwaadschiks, als volkplanting achter te blijven 2
).

Hoe monsterachtig ongerijmd nu deze legende ook wezen moge,

bestaan er echter sporen van Chinesche kolonisatie op Borneo’s

Noordkust, die tot Kao-tsoe van de Tang-dynastie, en dus tot het

begin van de zevende eeuw onzer jaartelling, opklimmen, en waar-

van ik in het derde boek van dit werk breeder zal gewagen.

Daar nu die koloniën ongetwijfeld met de Dajaks in aanraking

kwamen, zich met hen vermengden en invloed op hen oefenden,

‘) "Wat ons aangaande de godsdienst, zeden, gebruiken enz. der Dajaks

bekend is
,

zullen wij in den loop van ons verbaal invlechten. "Wij zouden

welligt verkozen hebben het reeds hier te doen, zoo niet onze berigten te

onnaauwkeurig waren om altijd te bepalen, welke eigenaardigheden aan ieder

ras in het bijzonder toekomen
,

en zoo het mogelijk mogt geacht worden
nu nog te onderscheiden

,
wat in de zeden en begrippen der Dajaks oor-

spronkelijk, wat door den invloed der later op Borneo gekomen vreemde-

lingen ontstaan is.

2

) Earl, p. 294.



is liet niet zoo bijzonder te verwonderen, dat de Hindoe-overblijf*

selen ,
die in de binnenlanden der Oostkust in overvloed worden

aangetroffen, ofschoon dan ook in klaarblij kelij ken strijd met hun

karakter, door de inboorlingen aan de Chinezen worden loegeschre-

ven 1
). De Chinesche afkomst der Dajaks schijnt hij sommige

Europeanen geloof te hebben gevonden , en de heer Èarl acht het

noodig dit gevoelen te bestrijden door de opmerking, dat de Dajaks,

zelfs zij die dagelijks met de Chinezen omgaan ,
nimmer de Chi-

nesclie taal kunnen leeren of hare uitspraak magtig worden 2
).

De heer Earl verhaalt, dat, volgens herigten , van de inlanders

ingewonnen, in de binnenlanden der Westkust zekere overblijfselen

van eene oude bevolking gevonden worden, bestaande uit tumuli,

die waarschijnlijk tot graven hebben gediend. ISij voegt er hij

,

dat eene soort van aarden potten of vazen ,
die hij de Dajaks in

zeer liooge achting staan , uit deze tumuli worden opgegraven, en

dat zij van deze potten gebruik maken, om, door middel van het

geluid, waarschijnlijk voortgebragt door het ingieten van water,

den goeden of kwaden uitslag eener onderneming vooraf te bepalen 3
).

Hiermede verdient vergeleken te worden , wat de lieer Low ver-

meldt , dat in een tuin te Serawak eenige potten en ander aarde-

werk zijn opgegraven, gelijk aan dat hetwelk thans in Indië in

gebruik is. In een pot, die veel overeenkomst had met de gewone

kookpotten der Hindoes, werden de nog in Ilindostan gebruikelijke

gouden sieraden des aangezigts gevonden. De heer Low onderstelt,

dat deze pot gediend had, om de ascli te bewaren van een lijk,

dat op de wijze der Hindoes verbrand was 4
). Inderdaad is de ge-

woonte van het verbranden der lijken en het bewaren der asch in

urnen, die nog hij sommige Dajaks wordt aangetroffen 5
) , met

waarschijnlijkheid onder de sporen van den invloed der Hindoes

op Borneo te rekenen. Inlusschen schijnt mij de heer Earl, wan-

neer hij van de liooge waarde spreekt, door de Dajaks aan de opge-

graven urnen toegekend, en van het gebruik daarvan als van eene

soort van godspraak gemaakt ,
die niet genoegzaam te onderscheiden

1

) Dalton
, p. 42.

2

)
Earl, p. 276. Vgl. nog over den invloed der Hindoes en Chinezen

op de adat der Dajaks
,
Schwaner B.

,

3

) Earl
,

p. 275.
4

)
5

)

bl. 165, 166.

Low, p. 271.

Low, p. 262; vgl. Schwaner B., bl. 184, van Lijnden N. T, bl. 607.
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van de groote aarden potten, onder den naam van tampajans be-

kend ,
welker bezit onder de Dajaks den man van vermogen on-

derscheidt , en die voor het werk van dewa’s of geesten gehouden

worden , terwijl aan het daarin bewaarde water eene bijzondere

kracht wordt toegekend x
). Wij zullen ze hij de beschrijving der

Dajaksche zeden nader lecren kennen. Zij worden ook op Java en

andere eilanden van den Archipel somtijds aaugetroflen , en schij-

nen
, om er hier dit alleen nog van te zeggen ,

uit Pegu afkom-

stig te zijn, waar voormaals vooral Martaban door zijne fabrieken

van fraai verglaasde en vergulde aarden vazen , soms van vervaar-

lijken om vang, is beroemd geweest 2
).

Het is mijn voornemen niet te dezer plaatse te verwijlen bij

de verdere sporen der Hindoes op Borneo, die deels in eenige mo-

numenten , deels in de godsdienstbegrippen en gebruiken der Da-

jaks voorkomen. Over de eerstgenoemde is reeds gesproken 3
)

,

en het volgende hoofdstuk zal ons de kolonisten van Java nader

doen kennen, aan welke ik den oorsprong dezer gedenkteekenen

,

voor zooverre zij op de Westkust voorkomen , meen te moeten

toeschrijven. Maar ook de meerendeels zeker tot veel hooger oud-

heid opklimmende sporen van Hindoeisme van de tweede soort,

die wij later gelegenheid zullen hebben te leeren kennen, behoeven,

na hetgeen wij over den oorsprong der Dajaks gezegd hebben , ze-

ker geene bevreemding te wekken.

Aan de overleveringen der Dajaks zelven kan tot opheldering

van Borneo’s vroegste geschiedenis geene groote waarde worden

toegekend. Eene eerste voorwaarde voor het getrouw bewaren der

geschiedenis van eenig land zijn geschreven gedenkstukken, en

zelfs bij een volk, hetwelk, gelijk de oude Arabieren, zijne over-

leveringen aan geslachtsregisters knoopt, dringt daarin spoedig ver-

warring en onzekerheid in
,

zoo niet het schrift het geheugen te

hulp komt. Bij de Dajaks vinden wij noch de genealogische tra-

‘) Van Lijnden N. T., bl. 605, Schwaner B., bl. 188, 189, Low, p. 272.
2

) Vandaar ook ongetwijfeld de naam „ Martaban ,” waaronder eene

soort van groote vazen somtijds bij Arabische schrijvers voorkomt. Zie

eene noot van Dulaurier in Journal Asiat. 1847, T. I, p. 252, en Logan,

Ethnology, t. a. p. ,
p. 336. Bij onze oude schrijvers vindt men daarvoor

„Martavaan,” b. v. Valentijn
,

D. III, Ambonsche zaken van den gods-

dienst, bl. 30, en ook de heer Bruraund
,
Indiana, II, bl. 73, verklaart

dat woord door „ aarden vat.”
3

) Boven
,

bl. 45 ,
46.
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ditie, die de volken van Semietischen stam onderscheidt, nocli

eenige sporen van schrijfteekens, zoodat de zendelingen op Borneo

voor bijbelvertalingen en traktaatjes, en dus ook bij het schoolon-

derwijs, steeds van het Europesche letterschrift hebben moeten ge-

bruik maken. Natuurlijk zijn echter de Dajaks door hunnen

omgang met de Christenen en Maleijers met het beslaan van

schrijfteekens niet onbekend. De heer Schwaner verhaalt eene daarop

betrekkelijke legende, uit den mond der Dajaks van Banjer-massin

opgeteekend, en die hierop nederkoml, dat de Schepper, toen hij

aan alle menschenrassen eene taal had gegeven , de oudsten der

verschillende volken bijeenriep, om hun schrijfteekens medctedee-

len ,
maar dat de vertegenwoordigers van Borneo de hun geschon-

kene inslikten, waardoor zij zich met het ligchaam vereenigden,

en in het geheugen veranderd werden. De Dajaks beweren daar-

om, dat zij, om de kennis van hunne góden en helden, hunne

wetten en instellingen en de onderlinge overeenkomsten hunner

stammen te bewaren, geene hoeken behoeven. En inderdaad, zij on-

derscheiden zich, gelijk doorgaans de volken die in soortgelijke

omstandigheden verkeeren, door een bewonderenswaardig geheugen

,

hetgeen echter niet heeft verhinderd, dat de overleveringen be-

treffende Borneo’s oude geschiedenis, in den loop der eeuwen, ge-

weldig misvormd zijn.

Van de overleveringen der Dajaks , inzonderheid van die der

Westkust, is lot dusverre zeer weinig door de schrijvers over Bor-

neo medegedeeld; hunne liederen, waarin zij, zoo men zegt, de

daden der voorgeslachten en van hunne levende helden verheerlij-

ken, zijn nog nimmer opgeteekend of vertaald. De meeste volks-

legenden, waarvan het aantal aanzienlijk schijnt te zijn, hangen

zarnen met hunne godsdienstige begrippen, of met de bijzondere

gewoonten der verschillende stammen. Het karakter dezer overle-

veringen schijnt over het gansche eiland zoo tamelijk hetzelfde, en

de volgende, ofschoon zij niet op het gebied der Westkust, maar

onder de Siboejouws aan de Samarahan-rivier op het gebied van

Serawak te huis behoort, moge hier als een voorbeeld een plaatsje

vinden. De Dajaks van dezen stam onthouden zich van het ge-

bruik van zekeren visch, »poetin” geheeten, op grond der volgende

legende. Een Dajak die op zekeren dag, ter vischvangst uilgegaan,

slechts een enkelen poelin gevangen had, gaf dien in bewaring aan

een Maleijer, tot wien hij zich vervoegd had om zijne pijp aan te
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steken. Toen hij terug kwam om den visch te halen, was deze

verdwenen; maar daarentegen vond hij in zijne kano een lief klein

meisje verscholen. Hoe ook verbaasd over deze metamorphose, nam
hij het meisje met zich, voedde haar op, en gaf haar, toen zij

tot eene vrouw was opgegroeid, aan zijnen zoon ten huwelijk. In

haar gedrag was niets bijzonders te bespeuren; zij was cene goede

huisvrouw, die, even als hare geburinnen, rijst stampte, water,,

putte, matten vlocht en de zaken van het huisgezin net en ordelijk

bestierde. Na eenigen tijd schonk zij een zoon aan haren echtgenoot,

die haar teederlijk lief had , en zoogde hem tot hij kon gaan. Doch

op zekeren dag, met haren man en haar kind langs den oever der

rivier wandelende, zeide zij plotseling tot hem: Hier, neem het

kind! draag zorg voor hem, want hij is mijn zoon; ik ben een

goede vrouw voor u geweest, maar moet nu tot mijn eigen ge-

slacht terugkeeren. Dit gezegd hebbende sprong zij in de rivier

en werd een poetin als te voren x
).

Onder de bekend geworden Dajaksche overleveringen zijn er ech-

ter sommige, die een eenigzins meer historisch karakter bezitten,

en tot den vroegsten toestand van Borneo, en de wijze waarop het

bevolkt is , betrekking hebben. Leert ons de geologie als een on-

betwistbaar feit, dat een groot gedeelte der tegenwoordige West-

kust-landen gevormd is door aanslibbing, die tevens vele kleinere

eilanden allengs met het groote heeft vereenigd 2
), hetzelfde kan op

even goeden grond gezegd worden van de Zuidkust, waar zich een-

maal een uitgestrekle, maar met eilanden bezaaide baai, het tegen-

woordig gebied der Barito-rivier , tot in de nabijheid van den aequa-

tor moet hebben uitgestrekt 3
); en in beide deelcn van Borneo zijn

de overleveringen der inlanders met hetgeen de geologie leert in

volmaakte overeenstemming. Wat de Dajaks van Banjer-massin

daaromtrent verhalen is opgetcekend door den heer Schwaner, en

komt op het volgende neder.

Voor vele jaren was Borneo slechts een klein eiland , en wat

*) Keppel M. II, p. 78. De Dajaksche vertelling, onder den titel van

„the virgin daughter of Sultan Bongsu,” in de oorspronkelijke taal mede-

gedeeld in Journal of the Ind. Archip. 1848, p. 758—763, is ongetwijfeld

slechts eene Maleische hikajat in Dajaksch gewaad („in een tjawat,” zoo-

als zich de mededceler uitdrukt), die daarom hoofdzakelijk slechts als bij-

drage tot de kennis der Dajaksche talen in aanmerking komt.
s

) Zie boven, bl. 6, 12.
3

) Schwaner B.
,

bl. 27 ,
28.
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thans land is was grootendeels door de zee bedekt, en slechts de

toppen der bergen Pararawen en Boendang slaken boven den wa-

terspiegel uit, en verstrekten den voorvaderen van de tegenwoordige

bevolking van ’t Barito-gebied tot woonplaats. Deze eilanden waren

omgeven door duizenden klippen, die ze schier ongenaakbaar maak-

ten. Nu gebeurde het dat eene praauw , met vreemdelingen be-

mand, door een toeval in deze onherbergzame wateren geworpen

werd. De belft der bemanning, met angst en schrik vervuld,

wilde zich zoo spoedig mogelijk verwijderen; de andere helft werd

door de voorstelling van den buit en de schatten , die op deze

eilanden zouden te bekomen zijn, evenzeer aangezet om eene lan-

ding te beproeven. De twist ging weldra over in een bloedigen

strijd, die met de geheele verdelging der schepelingen eindigde,

en het vaartuig
, een spel der golven geworden ,

dreef tusschen de

klippen tot aan de plaats eener rots, thans onder den naam van

Batoe-Bennma bekend en boven kampong Tawan gelegen
, waar het

bij het vallen d s waters bleef vastzitten. De genoemde r< ts is

niets anders dan bet allengs in steen veranderde schip zelf, en

ontleent , daar » benama” schip beleekent , van deze omstandig-

heid haren naam 1
).

Wanneer wij nu in deze overlevering de voorouders van de Da-

jaks der Zuidkust op de eilanden gevestigd vinden, die later met

Borneo tot een groot geheel zijn vereenigd, men tneene daarom

niet dat zij hunne vaderen als autochlhonen , als door het land

zelf voortgebragt
, beschouwen. Ofschoon zij niets van de plaats

hunner herkomst weten te verhalen, berigten zij Inch dat hunne

voorouders in een gouden vaartuig hier zijn aangekomen en bezit

van de eilanden genomen hebben. De heer Schwaner brengt hier-

mede in verband, dat men dikwijls (iep in de binnenlanden, op

de deuren der buizen van inboorlingen die nimmer de zee, ja

nooit een meir hebben gezien, een schip ziet van wonderlijken

vorm, met houtskool of roode verw geleekend. De juistheid hiervan

daargelaten, schijnen de inlandsche overleveringen aan te duiden,

dat Borneo door vreemde schepelingen
, door wind en stroom her-

waarts gevoerd, is bevolkt geworden, en wèl in het overoude tijd-

vak zijner tweede wordingsperiode, toen de toppen der bergen nog,

althans gedeeltelijk
, als afzonderlijke eilanden boven het watervlak

’) Schwaner B., bl. 28.

I. 18
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uitstaken, en eenen Archipel vormden, die in de derde wordings-

periode door aanslibbing tot één groot geheel werd vereenigd *).

De overleveringen die men uit den mond van de Dajaks der

Westkust beeft opgeteekend , zijn , ofschoon eenigzins verschillend

gekleurd, wat de hoofdzaak betreft hiermede in volmaakte overeen-

stemming. Wij merkten reeds vroeger op 2
) ,

dat ook hier de over-

levering de langzame vereeniging van vele afzonderlijke eilanden tot

één groot geheel, ten gevolge der aanslibbing, leert. Onder de

bergtoppen , die hier eilanden en klippen vormden , behoorde ook

de Soenjang, aan welks voet thans de kampong Soengkoeng ligt,

van welker bevolking het volgend verhaal afkomstig is. Eene me-

nigte schepelingen, van wier herkomst niets gemeld wordt, dreven

in eene groote praauw over een uitgestrekt water, en geraakten ten

laatste op den berg Soenjang vast. Na eenigen tijd bespeurden zij ,

dat het in den omtrek der praauw droog werd en het water lang-

zaam zakte. Zij verlieten daarop de praauw, maar zouden welhaast

bij gebrek van levensmiddelen hebben moeten omkomen, ware niet

uit den hemel een groote rijstkorrel bij hen nedergevallen , van

welken zij voorzigtig genoeg waren slechts de helft te nuttigen

,

terwijl de andere helft werd klein gemaakt en de stukken gepoot.

De korrels, die zij inoogstten, waren natuurlijk slechts zoo groot

als de geplante stukjes. Intusschen kwam er allengs meer en meer

land boven , en steeds gingen zij voort de helft van hunnen oogst

te verteren en de wederhelft tot bekoming van nieuw voedsel aan

den schoot der aarde toe te vertrouwen. Zij zelven vermenigvul-

digden zich en verspreidden zich
,
naarmate de toestand des lands

het veroorloofde, over Sangouw , Landak, Serawak en de meer af-

gelegene deelen des eilands. De heer Groll, die deze legende me-

dedeelt 3
), wil daarbij aan de zoo algemeen verbreide overlevering

van den grooten watervloed gedacht hebben; mij schijnt ze vrij

duidelijk op den toestand en de bevolking van Borneo in zijn

tw'eede w7ordingsperiode te wijzen. Voor ’t overige merke men op,

dat deze overlevering eene geheel lokale kleur heeft erlangd ; wel-

ligt zal men ze bij andere Dajaksche stammen met die wijziging

terugvinden, dat voor eiken stam de plaats zijner woning als het

middelpunt beschouwd wordt, vanwaar de verspreiding is uitgegaan.

1

) Schwaner B, bl. 164, 165.
2

) Bl. 6, 12.
3

) Aanteek. op van Lijnden N. T., bl. 591.
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Een ander feit hetwelk wij op ethnologische gronden waarschijn-

lijk achtten, wordt eveneens door de overlevering bevestigd, — dit

namelijk, dat de Dajaksche bevolking van Borneo oorspronkelijk uit

verschillende bestanddeelen , tot onderscheidene natiën behoorende

,

gevormd is. De heer Tobias 1
)

leert ons, dat, volgens de overleve-

ring van de bewoners der Westkust, Dorneo ,
toen zijne vaste

kust nog veel kleiner was dan thans, vier talrijke, maar nog ge-

heel onbeschaafde stammen bevatte , die met elkander gedurig in

oorlog waren. De Dajaks zei ven leiden hieruit de veeten af, die

nog heden de afstammelingen der vroegste bevolking, ook hen, die

naar den meer en meer toenemenden alluvialen grond zijn afge-

zakt

,

verdeden en verscheuren, en tot die aanhoudende strooptog-

ten en verraderlijke overvallen aanleiding geven , waarbij de af-

gehouwen hoofden der vijanden als zegeteekenen worden medegevoerd.'

Nog heden wordt de onderlinge vijandschap der Dajaks het meest

waargenomen tusschen die stammen ,
die met meer of minder

grond als van verschillend ras kunnen beschouwd worden.

Mogt men het gering getal der Dajaksche bevolking op Borneo

als een bewijs tegen haren hoogen ouderdom willen laten gelden ,

wij zouden daartegen opmerken, dat deze nimmer eindigende oor-

logen
,
gevoegd hij zekere barbaarsche gewoonten , die op de bevol-

king een vernielenden invloed oefenen 2
), en bij de geringe vor-

J

)
W., bl. 24.

*) Het ongerijmde gebruik bij de Parische stammen (Kajans) om door
de glans van het membrum virile houten, beenen of metalen, en wel in

het laatste geval meestal koperen, bij de hoofden en aanzienlijken gouden of

zilveren
,
pinnen („oetang” genaamd) te steken, kost, volgens Dalton, p. 53,

bij hen ten minste aan een derde der mannelijke bevolking het leven. An-
dere schrijvers echter beweren, dat zij daarvan weinig of geen letsel hebben.

Natuurlijk hangt veel af van de wijze waarop de operatie volbragt wordt,

die bij verschillende stammen verschillend schijnt te zijn. Volgens eene

mededeeling van den heer van Pers
,

schijnen bij sommige stammen de
gaatjes in de kindschheid geboord te worden

,
nadat het bloed door per-

sing tusschen twee plankjes is weggedrukt
,
maar worden de pinnen zelve

,

die aan de ééne zijde met een agaten knop zijn voorzien
,

en aan de
andere met een stukje lood van denzelfden vorm worden aangeschroefd

,

eerst aangenomen na de verloving. Somtijds worden door de aanzienlij-

ken twee en zelfs drie pinnen gedragen. De herkomst en het doel van
dit buitensporig gebruik schijnt aan de Dajaks zelven niet bekend te

zijn. Het verdient opmerking dat eene dergelijke gewoonte in Pegu en
andere deden van Achter-Indië wordt aangetroffen, een merkwaardig be-

wijs voor de verwantschap der Dajaks en Tibeto-Anamesche volken. De
kieschheid verbiedt mij in dit werk over dit gebruik verder uit te weiden

,

hetgeen te minder noodzakelijk is, daar het in de Wester-afdeeling niet

1

8

*



(leringen in den landbouw, die baar vaak voor den vrcesselijksten

,

de bewoners van geheele kampongs verdelgenden hongersnood doen

bloot staan 1
), deze omstandigheid genoegzaam verklaren. Van de

geschiedenis dezer veeten
, de helden die zich daarin onderscheid-

den , den maatschappelijken toestand, de vorstelijke geslachten, in

deze verouderde tijden, is ons niets bekend, en zal ook wel nim-

mer iets met zekerheid zijn te vernemen. Eerst met de verschij-

ning op Borneo van de tweede souche der bevolking, die, ofschoon

uit velerlei hestanddeelen zamengesteld, in het algemeen den naam

van Maleijers draagt, begint de digte duisternis van Borneo’s oude

historie voor eene, aanvankelijk nog uiterst llaauwe , maar allengs

helderder wordende schemering plaats te maken.

schijnt voor te komen
,

tenzij onder de Kajans boven Boenoet
,

wier ze-

den nog nimmer naauwkeurig zijn waargenomsn en beschreven. Zie voor

’t overige, behalve Dalton, Burns, p. 149, the Barram-river
, p. G86.

*) Zie boven, bl. 36, en voorts Bitter. Het amok, in Tijdschr. v. N.

I.
,
Jaarg. VII, Dl. III, bl. 448, 449.



TWEEDE HOOFDSTUK.

Oorsprong der Maleijers op Borneo. — Wijze van kolonisatie der Maleijers. —»

Onderhoorigheclen van liet rijk van Madjapahit op Borneo. — Tijd van de

vestiging der Maleisclie en Javaansche koloniën. — Gewigt van het rijk van

Sukkadana in de geschiedenis der Westkust. — Overleveringen aangaande Bra-

vvidjaja
,

stichter van dit rijk. — Zijne vier eerste opvolgers. — Overleverin-

gen betreffende de Karimata-eilanden. — Regering van Pangeran Anorn te

Sukkadana en zijn oorlog legen Sintang. — Daden van Panembahan Ajer

Mala
,
Panembahan di Baroeh en Panembahan Giri Koesoema. — De Islam op

Borneo’s Westkust. — Oorsprong der Mohammedaanscbe vorsten van Landak. —
Huwelijk der erfprinses van Landak met den vorst van Sukkadana.

Wat men thans op Bornco Maleijers noemt is eene zeer sterk

gemengde bevolking, tot welker vorming schier al de landen, door

de Indische zee bespoeld, en al de eilanden van den Indischen Ar-

chipel hunne bijdragen hebben geleverd. In den uitgestrektsten zin

begrijpt men thans onder dien naam allen, die de Mohammedaansche

godsdienst hebben aangenomen: alle belijders van den Profeet van

Mekka, al waren zij ook geheel of gedeeltelijk van Dajaksche of Chi-

nesche afkomst, of zelfs uit aangcbragte negerslaven geboren, wor-

den, zoowel als de Arabieren van Pontianak, de Boeginezen van de

Oostkust en van Mampawa , de Javaansche en Klingalesche kolo-

nisten in Sukkadana en Banjer-massin, de slaven van Soembawa en

elders aangevoerd, en de Orang-laut of Rajals, van Lingga en Blitong

herwaarts overgekomen
, tot de Maleijers gerekend. INogtans maken

de Maleijers uit het Djohoresche rijk en zijne wijd verspreide volk-

plantingen afkomstig, over het algemeen het hoofdbeslanddeel dezer

gemengde bevolking uit

,

hetwelk op de geheele geamalgameerde

massa, waarin slechts de Arabieren en Boeginezen eenige meerdere

zelfstandigheid bewaard hebben, zijnen stempel gedrukt heeft. De

taal is algemeen de Maleische, en de eigenaardigheden der Maleische

levenswijze en staatsinrigting worden overal aangetroffen. Gemeen-

schap van godsdienst is de band, die deze veelsoortige bevolking tot
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één geheel heeft vereenigd, en de onderlinge vermenging harer be-

standdeelen door huwelijk bevorderd heeft. Zij vormen gezamenlijk

het heerschende ras, waartoe al de regerende familiën in de ver-

schillende staten belmoren, ofschoon ook deze op verre na niet alle

van Maleische ,
maar grootendeels van Javaansche , Boeginesche,

Arabische en zelfs Dajaksche afkomst zijn. Een groot deel dezer

vreemdelingen waren nog heidenen , toen zij zich het eerst op

Borneo vestigden , maar waren reeds toen door beschaving en

geestkracht boven de Dajaks verheven , die zij ovcrheerschten of

naar het binnenland terugei rongen ; de Islam, later door ben aan-

genomen, en waarop zij zich zooveel laten voorstaan, verwijdde de

klove en deed hen met klimmende minachting op de ongeloovige

Dajaks nederzien, terwijl tevens hun aantal, deels door nieuwen

toevoer van Islamictische vreemdelingen, deels door bekeeringen ge-

durig toenam 1
).

De voornaamste door echte Maleijers gestichte staat op Borneo, is

ongetwijfeld Broenei op de Noordkust. Onder de staten der Wes-

ter-afdeeling is Sambas vroeger door eene Maleische, de suprematie

van Djohor erkennende dynastie geregeerd geworden 2
), en waar-

schijnlijk moeten ook aan een deel der kleinere staten in het Ka-

poeas-gebied Maleische stichters worden toegekend. De geschiedenis

van de opkomst aller Maleische staten is in de hoofdtrekken dezelfde.

De wijze van vestiging van dit bij uitnemendheid koloniserend volk

vertoont op Borneo hetzelfde karakter, als op het Maleisch schier-

eiland
, Surnatra en in den Archipel van Riouw

;
en ik kan hare

scherpgeteekende eigenaardigheid niet beter doen kennen, dan door

de volgende woorden van een Brilschen schrijver, die, te Singapoera

te midden der Maleijers verkeerende, de beste gelegenheid had, om

dit merkwaardig volk te bestuderen. »De kiem der Maleische sta-

ten
”

zegt hi
J > » is steeds de bezetting van eene rivier of een ri-

viermond
,

gemeenlijk door eenige weinige huisgezinnen, die hun

vaderland verlaten hebben, door ondernemingszucht, behoefte, onte-

vredenheid met hun lot of verdrukking aangespoord. Burgeroorlo-

gen zijn somtijds de oorzaak van grooterc volksverhuizingen, doch

1

) Vgl. van Lijnden N. T., bl. 587.
2
) Dit blijkt uit Netscher, bl. 4, 5, en uit Bloemaert

,
bl. 102 („Ende

alsoo de Coningh van Johors kint besneden sal worden, heeft alle Coniu-

ghen
,

die onder syn gebiet staen ontboden, waerondcr is den Coningh
van Sambas”).
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verzameling van nederzettingen langs de monden en oevers der ri-

vieren. De eerste volkplanting werd vaak slechts aangevoerd door

een nakhoda (schipper), die de rivier als hij toeval bezocht, en

den grond vruchtbaar, de opbrengst der bosschen overvloedig, de

ligging gunstig voor den handel, en de inboorlingen, zoo zij er

zijn mogten, óf geneigd om de vestiging van vreemden toe te staan,

óf gemakkelijk te overheerschen vond. Gelukt de vestiging, dan

worden andere rivieren in de nabijheid vervolgens op gelijke wijze

bezet. De nieuwe koloniën trekken nu welhaast opmerkzaamheid

in het vaderland der stichters, waar altijd talrijke telgen van het

vorstelijk geslacht gereed zijn, de aanvoerders van nieuwe onderne-

mingen tol kolonisatie te worden. Aan een van dezen schenkt de Jang

di pertoewan het bewind over de nieuwe volkplanting, waar zijne

heerschappij onmiddellijk als op goddelijk gezag steunend erkend

wordt , en waar lliJ met eene slechts in naam bestaande afhanke-

lijkheid van het moederland regeert. In vroeger tijden plaatsten

zich niet zelden vorsten en grooten aan het hoofd van ondernemin-

gen, om, gelijk het heet, nieuwe landen te gaan openen (boeka

negrie). Eindelijk, wanneer, na verloop van tijd, de nieuwe kolonie

volkrijk en sterk wordt, en de handen van bloedverwantschap, die

het opperhoofd met de koninklijke familie en den moederstaat ver-

bonden , meer en meer verzwakken , begint zich de kolonie als

geheel onafhankelijk te beschouwen, ofschoon toch, naar het schijnt,

in schier alle Maleische staten eene vague erkentenis des oppcrgc-

zags van het geslacht der Jang di perloewans van Djohor, thans ver-

tegenwoordigd door den Sultan van Lingga, wordt aangetroffen 1).”

Het blijkt uit deze allezins juiste opmerkingen , dat het Maleische

rijk te beschouwen is als een feodale staat, minder echter op ver-

overing, dan op kolonisatie gegrond. Men meene intusschen niet,

dat in de geschiedenis van den Indischen Archipel het rijk van

Djohor het eenige verschijnsel van dien aard is. Niet slechts ziet

men in de daarvan afgebrokkelde deelen hetzelfde stelsel wederom

te voorschijn komen; maar ook andere staten der Indische eilanden-

wercld, van vroeger en later tijd, ziet men op dezelfde wijze zich

uitbreiden en weder in stukken vallen. Inzonderheid schijnt de

geschiedenis van het rijk van Madjapahit op Java ,
zoo beroemd in

l

) Logatij p. 513, 514.
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de oude kronijkcn van den Archipel
, maar reeds tijdens de in-

voering van den Islam op Java ten val gebragt (1475 ,
volgens

anderen 1478), eene groote overeenkomst te hebben gehad met die

van bet rijk van Djohor. Zijne koloniën en ouderhoorigheden, deels

door kracht van wapenen
, meestal op vreedzame wijze verkregen ,

waren over alle deelen van den Archipel verspreid. Wij bezitten

onder de voortbrengselen der Maleische letterkunde eene merkwaar-

dige lijst l
)

der talrijke landen en staten van den Indischen Ar-

chipel , die geacht werden leenpligt aan het rijk van Madjapahit

schuldig te zijn, ofschoon ook hier zeker de erkenning der supre-

matie van den moederstaat vaak wel alleen in naam zal bestaan

hebben. Inzonderheid schijnt ook Borneo door de Hindoe-Javanen

van Madjapahit gekoloniseerd te zijn. Mogen wij de vermelde lijst

geheel vertrouwen
, dan moeten niet slechts Banjer-massin met

Kota-waringin op de Zuid-, en Sukkadana op de Zuid-weslkust ,
van

welke staten dit algemeen erkend en door vele overleveringen beves-

tigd wordt, maar ook Passir en Koetei op de Oostkust, Sambas en

Mampawa, benevens de Knrimata-eilanden , op de Westkust, als ko-

loniën en ouderhoorigheden van Madjapahit op Borneo beschouwd

worden. Volgens een ander berigl werden de aan Madjapahit onder-

werpen gewesten op dit eiland bestuurd door zeven Javaansche regen-

ten of Palih’s, van welke de voornaamste of opper-regent gevestigd

was te Angra of Angrat , eenige uren ten noorden van Pontianak, om-

streeks de plaats van het tegenwoordige Mandor gelegen. Drie andere

waren gesteld over Mampawa, Sambas, Sangouw en Sintang, de vijfde

had zijn verblijf te Mangkabo op de Noordkust, terwijl wij de zetels

der beide overige welligt op de Zuid- en Oostkust moeten zoeken 2
).

‘) Zie deze lijst in Dulauriers Collection des principales cbroniques

Malayes, aan bet slot der kronijk van Pasei, p. 107— 109. Vroeger was
deze lijst medegedeeld en besproken door den heer Dulaurier in een artikel

in het Journal Anatique, Juin 1846, p. 544—571, getiteld: „Liste des

pays qui relevaient du royaume de Madja-pahit a 1’époque de sa destruc-

tion en 1475.” De fouten in rangschikkingen schrijfwijze, in het Maleische

HS. van den heer Dulaurier voorkomende, en niet alle door hem erkend

en verbeterd
,

hebben aanleiding gegeven tot eenige kritische aanmerkingen

van den heer Pijnappel, in Journal Asiatique, Nov.—Dec. 1846, p. 555

tot 560; en van den heer Logan, in Journal of the Indian Archip., 1848, p.

604, 605. De heer Dulaurier heeft in de uitgave in de chroniques Ma-

layes onderscheidene der voorgeslagen verbeteringen, o. a. die van

voor aangenomen.
s

) 1'obias, bl. 46, 47. Angra bij hem is wel ongetwijfeld hetzelfde als
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Als eciie zijdelingschc bevestiging dezer berigten verdient liet op-

merking, dat de vorsten van Banjcr-massin , biijkens de latere

geschiedenis , op de suprematie over Koetei en Passir zoowel als

over Kola-vvaringin aanspraak maakten *), en dat inzonderheid in

de binnenlanden van Koetei menigvuldige Ilindoe-overblijfselen ge-

vonden worden 2
). Alleen ten aanzien van Satnbas en Mangkabo

bestaat eenige zwarigheid , daar de overleveringen van bet eerstge-

noemde duidelijk leeren , dat het in een vroeger tijdvak cijnsbaar

aan Djolior was, en het andere, zoo dit, gelijk ik meen, hetzelfde

is als Mankaboeng, wegens zijne ligging eerder als eene onderboo-

righeid van Broenei te beschouwen schijnt. Intusschen sluit het

een bet ander niet bepaald buiten. De geschiedenis der Indische

leenen is dikwijls even ingewikkeld als die der Europesche in de

middeleeuwen, zoodat verschillende vorsten op hetzelfde gewest de

strijdigste aanspraken laten gelden, waarbij de quaeslie van regt

onmogelijk is uit te maken. Wij vinden op de genoemde lijst

meer andere onderhoorigheden van het Maleische rijk als tot Ma-

djapahit behoorende voorgesteld, hetgeen zich uit verovering, hu-

welijksgiften en dergelijke laat verklaren 3
). Op deze wijze kan

Madjapahit ook op Sambas aanspraken verkregen hebben, die dan

vervolgens op de vorsten van Sukkadana zijn overgegaan
;
later zul-

len wij sporen vinden van de suprematie, die deze lualsten ook over

Sambas meenden te mogen uitoefenen ,
en het behoort onze aandacht

Angrat, hetwelk bij Gronovius, bl. 339, als de oude hoofdstad voorkomt
van het rijk, dat later den naam kreeg van Landak. Tobias leert ons, dat

Angra gestaan heeft vier uren ten Noorden van Pontianak en dat men
daar nog overblijfselen eener groote stad moet vinden. Gronovius zegt

meer bepaald, dat Angrat lag, waar thans de kampong Mandor ligt. Eerst-

genoemde schrijver beweert verder, dat Mangkabo eene nog bestaande

plaats op de Noordkust is, waar gevaarlijke roovers genesteld zijn. Ik ver-

moed dat hij het oog heeft op de rivier Mankaboeng in het district Pappal.

') Zie Inleiding, bl. XLII.
a

) Zie boven, bl. 46.
3
) Zoo komen b. v. ook de Natoena-

,
Anamba3-, en Tambelan-eilan-

den op de lijst onder de onderhoorigheden van Madjapadhit voor

;

is ongetwijfeld Siantan
,
een der Anambas. Al deze eilandengroepen be-

hooren thans aan den Sultan van Lingga (Temminck, p. 431, 436, 438);
maar het verdient opmerking dat het hoofd der Tambelan-eilanden nog den
Javaanschen titel voert van „petinggi” (Netscher, bl. 19). Volgens de
Sedjara Melajoe schonk de vorst van Madjapahit Siantan met Indragiri op
Sumatra aan Sultan Mansoer-Sjah van Malakka

,
toen hij in het jaar 1380

zijne dochter huwde. (Zie Logan
,

p. 605.) Bij Netscher, bl. 4, 5, schijnt

ook Tambelan als eene onderhoorigkeid van Djolior voor te komen.
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niet te ontgaan, dat de oudheden van Sangouw niet de eenige sporen

der Hindoe-Javanen in westelijk Borneo zijn , maar dat men ook

dergelijke overblijfselen in het gebied van Serawak op de grenzen

van Sambas ontdekt beeft. Zij zijn beschreven door den beer Low
en bestaan in een zeer verminkt steenen Nandi-beeld en in een

vierkanten steen met een rond gat in bet midden, aan de Sama*

rahan-rivier op een kleine hoogte liggende, bekend onder den naam

Batoe Berhala (afgods-steen) en door de Dajaks als de verblijfplaats

van een magtigen geest in hooge eere gehouden 1
).

Ook in de taal der Dajaks hebben de Javaansche kolonisten hunne

sporen afgedrukt. Onder anderen boort men in de bovenlanden aan

de Kapoeas gedurig het Javaansche »inggih,” waarmede de mindere

zijne berusting in den wil van den meerdere te kennen geeft 2
).

Het blijkt uit bet gezegde, dat Maleische en Ilindoe-Javaanscbe

kolonisten vóór eeuwen bet bezit der kusten van Borneo’s Wester-

afdeeling met elkander deelden; doch wanneer de vestiging dezer kolo-

niën een aanvang beeft genomen, kan niet met juistheid bepaald wor-

den. De historische overleveringen van Sambas ,
voor zooverre zij

zijn bekend geworden, verspreiden daarover in bet geheel geen licht.

De Sultan die daar tijdens de zending van den beer Tobias (1823)

regeerde, werd als de tiende sedert de invoering van den Islam

beschouwd, en aan al deze vorsten werd eene lange regering toe-

gekend; maar van de vroegere geschiedenis schijnen deze overleve-

ringen niets meer te weten, daar zij Tanongal, den vader van den

oudsten der Mohammedaansche vorsten ,
als den zoon van een Dewa

voorstellen , die nimmer een maaltijd nam ,
welke niet door een

menscbenolfer werd gekruid 3
). De vergelijking der overleveringen

van Broenei brengt ons eenigzins nader tot de bepaling van bet

tijdvak der eerste Maleische vestigingen ,
ofschoon zij toch ook tot

geene zekere uitkomst leidt. De vorst die daar in 1824 regeerde,

werd geacht de 29ste zijner dynastie te zijn, en men beweert dat

de vestiging der Maleijers daar lang vóór de invoering van den Is-

lam heeft plaats gehad. Wanneer wij de regering van eiken vorst

gemiddeld op 20 jaren stellen, komen wij tot bet resultaat dat dit

rijk ruim 000 jaren gestaan heeft, en gesticht is tijdens de hoofd-

zetel van het Maleische rijk nog te Singapoera was gevestigd, doch

‘) Low, p. 268—270.
4

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 588.
3

) Tobias W., bl. 47.
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niet lang vóórdat hij, in 1252, vandaar naar Malakka werd over-

gebragt 1
). Er is echter niets, dat ons verhindert om aan te ne-

men, dat de volksverhuizingen der Maleijcrs naar Borneo reeds

lang vóór de stichting van Broenei zijn aangevangen. Even weinig

zekerheid hebben wij omtrent den tijd van de komst der Ilindoe-

Javanen op dit eiland. Stond het vast dat deze koloniën uitslui-

tend van Madjapahit waren uitgegaan , dan konden zij niet vroeger

dan omstreeks 1580 naar Borneo zijn overgekomen, daar de Javaan-

sche geschiedenis aan het rijk van Madjapahit slechts een duur van

eene eeuw toekent. Doch het schijnt dat reeds lang vóór de stich-

ting van Madjapahit de Javaansche magt ter zee was gegrond door

het rijk van Djenggala, hetwelk de Maleische geschiedschrijvers

zoodanig met Madjapahit verwarren
, dat zij zelfs de oorlogen om-

streeks 1220 en 1250 door de Javanen tegen de Malcijers te Si n-

gapocra gevoerd, aan Madjapahit toeschrijven, niettegenstaande zij

meer dan eene eeuw vroeger hebben plaats gehad, dan die naam

in de Javaansche geschiedenissen voorkomt 2
).

Bepaaldelijk van Madjapahit is echter, volgens de eenparige over-

levering van Bornco’s Westkust, de stichting uilgegaan van Sukka-

dana, even als ook, volgens de traditie van het Zuiden, een telg

van het vorstelijk huis van Madjapahit de stichter werd van Banjer-

massin, doch niet dan nadat hem reeds een Orang Kling, Lem-

hong Mangkoe-rat geheeten, als grondlegger der kolonie was voor-

gegaan 3
). Sukkadana is het eenige rijk der Westkust waarvan

wij eene aaneengeschakelde geschiedenis bezitten. Ofschoon zij ,

vooral in den aanvang, met de ongerijmdste verdichtselen is door-

weven, zal ik trachten haar zoo beknopt en duidelijk mogelijk

voor te stellen
, zonder eene ijdele poging te wagen ,

om den kern

der waarheid te scheiden van de fabelen , waarin hij is gehuld.

Logan, p. 515. Tobias W.

,

bl. 47, zegt: „de vorsten van Borneo-
Proper hebben een geslachtsregister, volgens hetwelk zij reeds ruim twintig

vorsten van Maleischen oorsprong hebben
,

die door elkander ruim twiutig

jaren zouden geregeerd hebben.”
2

) J. Hageman
,
Algemeene Geschiedenis van Java, in het Indisch Ar-

chief, Jaarg. I, D. II, bl. 53 volg. Djenggala stond op de plaats waar
later Madjapahit gesticht is. Anders zou het oordeel over de hier aange-
roerde quaestie uitvallen, indien de heer Brumund, volgens zijne belofte (In-

diana II, bl. 178), overtuigend aantoonen mogt, dat Madjapahit langer

gestaan en meer vorsten gehad heeft, dan de Javaansche geschiedboeken
(Babad) opgeven.

3

) Schwancr B.
,

bl. 43—48.
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Met den val van liet rijk van Madjapahit schijnt alle, hetzij uit ko-

lonisatie, hetzij uit overheerscbing geboren afhankelijkheid der sta-

ten van Borneo’s Westkust van Java, op het rijk van Sukkadana,

gelijk die van de staten der Zuid- en Oostkust op dat van Banjer-

massin te zijn overgebragt; en met deze twee hoofdmagten kan alleen

nog het Maleische rijk van Broenei op de Noordkust op gelijke lijn

worden gesteld. De geschiedenis van Sukkadana vormt dus voor de

Westkust het middelpunt
,
althans tot op den tijd der opkomst van

Pontianak. Ik zal haar dus als leidraad nemen, en trachten wat ons

de overlevering van de lotgevallen der andere stalen en betere bron-

nen van den handel der Europeanen op deze kust leeren , daarmede

zoo gued mogelijk lot een geordend geheel te verbinden. Slechts hoop

ik ,
dat niemand mijner lezers zich aan de buitensporige sprookjes

ergeren zal, waarmede ik genoodzaakt hen mijn geschiedverhaal

aan te vangen , omdat bij den tegenwoordigen staat onzer kennis

de grenzen niet zijn aan te wijzen , waarop de mythe in geschie-

denis overgaat.

Brawidjaja x
) , een prins uit het huis van Madjapahit, door eene

besmettelijke ziekte aangetast, werd, gelijk dit nog heden vaak

geschiedt, om de verspreiding voor te komen, in een huisje op

een rakit of vlot gehuisvest. Een hevige storm rukte het vlot los

van de touwen, waaraan het lag vastgemaakt, en sleurde den prins

naar de onstuimige zee, waar hij aan duizend gevaren ter prooi

was. Eindelijk voerde hem de stroom naar Borneo’s Westkust vóór

dien mond der Pawan-rivier, die onder den naarn van Eatapan bekend

is. De prins, door de zeereis reeds eenigermate gesterkt, baadde

zich hier dagelijks in de rivier, waar een kleine visch met den kop

als van eene kat

,

adong of blang oeling geheeten
,
hem telkens de

voeten kwam lekken , waardoor hij weldra genas. Een kaaiman

,

Sarassa genaamd
,
zorgde inmiddels voor zijn dagelijksch voedsel.

De prins had van Java twee honden medegebragt. Toen hij

hersteld was , begaf hij zich met deze aan land om herten te jagen.

Eensklaps sloegen de honden aan en bleven voor een dikken

bamboestams taan blaffen. De prins
, na het riet lang naauw-

keurig beschouwd te hebben , zonder er iets bijzonders aan te

*) Zoo schijnen alle prinsen uit het huis van Madjapahit genoemd te

•worden. Al de regerende vorsten van Madjapahit, waarvan de Javaan-

sche geschiedenis gewaagt , voeren den titel van Maharadja Brawidjaja.

Zie Hageman
,

t. a. p., bl. 136.



bespeuren, stak er zijne spies in, en toen bij die terugtrok,

sprong uit de gemankte opening eene schoone prinses te voorschijn.

De bevrijde jonkvrouw wierp zich aan de voeten van Brawidjaja ,

en bad hem haar en het bamboe te sparen. Deze voerde de schoone

met zich naar liet vlot, en bood haar aan dit met hem te deelen

en de gezellin te worden van zijn leven, liet kostte hem eenige

moeite de maagdelijke zedigheid van Poetri Boeton (zoo heette de

prinses) te overwiunen, maar men begrijpt, dat hij niet lang als

hopeloos minnaar zuchtte.

Eenigen tijd daarna voer Brawidjaja met eene sampan de rivier

op , tot aan de plaats , waar zij zich in de twee armen Karbouw

en Katapan verdeelt. Hij vond geen ander spoor van menschen ,

dan dat hier en daar eenig hout was geveld. Dit noopte hem nog

eenige dagreizen hooger op te varen, maar altijd te vergeefs. Ein-

delijk begon hij den stroom weder af te zakken, en terwijl hij zij-

nen togt met snelheid voortzette, schoot eensklaps eene waterbloem

hoog boven de rivier uit, terwijl eene daaruit voortkomende stem

hem fluisterend vroeg: Brawidjaja, welke tijding brengt gij uit de

bovenlanden mede? De prins liet de riemen vallen en greep de

bloem met beide handen , waarop deze zich opende en de prinses

Lindong Boeah voor hem stond. Nu herhaalde zich hetzelfde too-

neel als vroeger met Poetri Boeton. De prins verkreeg alzoo eene

tweede gade en had het zeker zeldzaam geluk , dat zijne beide

echtgenooten in vrede en zonder ijverzucht de bewijzen zijner ge-

negenheid zusterlijk deelden. Op raad zijner beide vrouwen bouw-

de Brawidjaja zich eene woning, niet ver van de plaats waar thans

Kajoeng, de hoofdplaats van het Matansche rijk, is gelegen. Hier

legde hij rijstvelden aan en deed vervolgens weder eene reis naar

de bovenlanden. Dieper dan vroeger doordringende, vond hij ein-

delijk Dajaks, die hem onder de verklaring, dat zij reeds lang naar

eeneu vorst hadden uitgezien, en hij als geroepen kwam, op staan-

den voet als Koning huldigden. Anderen zeggen , dat hij zijne

huldiging daaraan te danken had, dat hij hun het gebruik van

het zout leerde , en dat hij ditzelfde middel bezigde om zijn gezag

allengs over een groot gedeelte des eilands uit te breiden. Overal

stelde hij hoofden aan , die de landschappen in zijnen naam be-

stuurden , en hem schatting moesten opbrengen. Naar Meliouw,

waar het volk zich beklaagde
,
dat het door zijnen stedehouder on-

derdrukt werd, zond hij zijnen zoon Goesti Likar, die zich aldaar
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als regent vestigde. Hij bezocht ook de plaats, waar later de negerie

Sukkadana bloeide, en voelde zich door hare schoone ligging ge-

noopt aldaar eene woning te houwen en eenig volk te verzamelen ,

zoodat hij ook als de stichter dier plaats moet beschouwd worden.

Het was hij gelegenheid zijner reis derwaarts, dat de kaaiman Sa-

rassa , ter belooning van de hem vroeger bewezen diensten, veertig zij-

ner onderdanen eischteen zich over Brawidjaja’s weigering wreekte door

een praauw met 40 man en een groot gamcllan-spcl om te werpen,

hetgeen de oorzaak werd van het zingen der rivieren, zoo als reeds

vroeger verhaald is 1
). Brawidjaja hield in de laatste jaren zijner

regering zijn verblijf te Sukkadana en overleed aldaar, na veel voor

de beschaving van Bornco verrigt te hebben, terwijl hij op den na-

burigen berg Boekit-Laut werd begraven 2
).

De oudste zoon van Brawidjaja, Pangeran Praboe, volgde hem in

de regering op onder den naam van Radja Bapoerang 3
), doch gaf aan

zijnen jongeren broeder Pangeran Mantjar het gebied over het land-

schep Tajan in leen. Hij zelf huwde de dochter van zekeren Omong,

liet hoofd van Melingsan , bezuiden Sukkadana. Naar laatstgenoemde

plaats lokte hij vele Dajaks, maar vergrootte te gelijk ook den vroe-

geren zetel der regering ,
die nu gewoonlijk onder den naam van

Kota-lama (de oude stad) voorkomt. Zijne dochter huwde hij aan

den regent van Sangouw en uit dit huwelijk is liet geslacht der

Sangouwsche vorsten msprolen. Bapoerang stierf op eene reis in de

bovenlanden en werd door zijn zoon Pangeran Karang-Toendjoeng in

de regering opgevolgd 4
).

Deze Vorst was de eerste die den titel aannam van Panembalian.

Als aan een anderen Salomo had de Godheid hem op zijne bede

wijsheid gegeven; ook was hem toegezegd, dat zijne nakomelingen

als vorsten over vele landen zouden heerschen, gelijk ook werkelijk

zijne zonen de hoofden werden van kleine volkplantingen, door hen

op onderscheidene eilanden gesticht. De overlevering zegt van dezen

‘) Zie boven
,

bl. 23.
2

) Gr. Muller, bl. 321—326, Gronovius, bl. 355, Tobias, bl. 48,

Netscher, bl. 14.
3

)
Bij G. Muller, bl. 326, is de naam Bapoerang verbasterd in Pa-

Porron
,

en genoemde schrijver heeft, naar het schijnt alleen uit dien

naam afgeleid, dat zijn aanzien niet groot was, zoodat hij zich met den

titel van Pa-Porron (Vader Porronj moest vergenoegen. Zie daartegen

Netscher, bl. 21.
i

) G. Muller, bl. 326, Gronovis, bl. 355 , 356, Netscher, bl. 14.
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Vorst, dat hij geene vaste woonplaats of legerstede had, maar zich

zoo klein kon maken, dat hij den nacht in de bloem van den

heester Toendjocng (Talaimia Candollei) doorbragt, die hare bladeren

opende om hem te ontvangen. Onder zijn wijs bestuur begon Suk-

kadana door handel en scheepvaart te bloeijen. Ilij stierf in hoo-

gen ouderdom en werd op den Boekit-Laut begraven 1
).

De vierde vorst, oudste zoon des vorigen , werd Panembahan

Poendong Prasap of Toentong Asap genaamd , dewijl des morgens

en des avonds een dikke rook (asap) uit zijn ligchaam voortkwam.

Men zou kunnen gissen dat deze legende betrekking heeft op het

verbranden veler maagdelijke bosschen tot ontginning van akkers,

dat hem wordt toegeschreven. De verspreide bevolking bragt hij

digler bijeen en hij wist zich in hooge mate hare achting en ge-

negenheid te verwerven 2
).

Zijn zoon Panembahan Bandala vergrootte Sukkadana en droeg

gelijke zorg voor den bloei van Kota-lama. Onder zijne regering

werden reeds Banjer-massin en Brocnei door de vaartuigen van Suk-

kadana bezocht. Zijne regering was voorspoedig en over het alge-

meen vreedzaam. Hij voerde echter een oorlog met den vorst der

Karimala-eilanden, die hem zijne bruid, de dochter van »een Da-

jaksch opperhoofd, Sambar geheeten, ontvoerd had. Van dit hoofd

zou de Zuid-westelijke uithoek van Borneo den naam van Kaap

Sambar ontvangen hebben 3
). Waarschijnlijk legde de gemelde

oorlog den grond tot de afhankelijkheid der Karimata-eilanden

van het rijk van Sukkadana. Wij zullen ze weldra door een van

daar gezonden landvoogd bestuurd vinden. Deze eilanden hadden

,

gelijk wij vroeger zagen, reeds tot het rijk van Madjapahit behoord.

Ik vind echter daarvan geene melding gemaakt in de overleveringen

aangaande den oorsprong hunner bevolking en van hun voormalig

vorstengeslacht. Wij hebben reeds elders gezien, dat de oudste

inboorlingen zich beschouwden als kinderen van den Piek van Ka-

rimata en uit zijne ingewanden geboren 4
). Hier zal ik in het

voorbijgaan het verhaal mededeelen van den oorsprong der bedoelde

dynastie.

') G. Muller, bl. 326, Netscher, bl. 14.
2

) G. Muller, bl. 327. In het Maleische geslachtsregister bij Netscher,
bl. 14, is deze vorst overgeslagen.

3
) G. Muller, bl. 327, 328, Netscher, bl. 14.

*) Zie boven, bl. 136.
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Batoegal, de zoon van een djin of halfgod, was, als een andere

Arion, door een grooten visch naar een dezer eilanden gedragen,

en had zich door zijne schoone gestalte en zijn vriendelijk voorko-

men zoozeer de gunst der bewoners verworven
, dat hij er tot vorst

werd uitgeroepen. Balopgal, wien geen duurzaam verblijf aan vas-

ten wal gegund was, aleer hij eene maagd als gade zou gevonden

hebben , die hem met de aarde verbond
,

weigerde en liet zich

slechts met moeite bewegen eenigen tijd in hun midden te vertoe-

ven. Hij bouwde eene woning op eene in zee uitstekende rots,

die kort daarna door een geweldigen storm werd losgerukt. Op

het drijvend eilandje stond een prachligen boom, en de djin, door

een onwecrstaanbaren drang geleid, zette zich daaronder neder.

Ilier viel hij in een diepen slaap, die onderscheidene weken duurde.

Toen hij ontwaakte had zich het eilandje aan den zuid- westelijken

hoek van Groot-Rarimata gehecht. Maar hoe groot was zijn schrik en

ontzetting, toen hij bespeurde, dat zijne voeten met de wortels van

den boom waren inééngegroeid , zoodat hij
, ofschoon door hevigen

honger en dorst gekweld , zich huilen slaat vond zijne plaats te

verlaten. Doch terwijl hij in bittere klagten uitbarst, buigen zich de

lakken van den hoorn en reiken hem sappige en geurige vruchten.

Batoegal drukt, in vervoering, den hoorn, die hem gelaafd had,

in de armen. Eensklaps zijn stam en takken en bladeren en

vruchten verdwenen, en hij houdt eene jonge en schoone prinses

omklemd ,
wier bevrijding hem tevens van den dwang, om steeds

op den oceaan rond te zwerven, ontsloeg. Zij werden echtgenoo-

ten en zagen zich op de Karimata-eilanden als Vorst en Vorstin

erkend en geëerd 1
).

Keeren wij na deze kleine uitweiding terug tot de vorsten van

Sukkadana. Panembahan Bandala werd begraven op den Boekit-

Laut , en, volgens de omstandigste herigten , daar zijn zoon nog

minderjarig was, opgevolgd door zijn broeder Pangeran Anom 2
) ,

die echter, daar hij na zijnen dood Marhoem Ratoe (wijlen de

Koning) genoemd wetd , niet enkel als rijksbestuurder
, maar als

G. Muller, bl. 363, 364. De oordeelkundige lezer zal gemakkelijk

de reden bevroeden van een paar kleine veranderingen
,
die ik in het ver-

haal heb gebragt.
2

) G. Muller schrijft „ Akotn bl. 328 vr.
,

doch dit is zeker een

misslag. De titel Pangeran Anom is bekend, en „Anom” is een Ja-

vaansch woord, dat jong beteekent.
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souvereine vorst moet worden aangemerkt. Hij schijnt daarom

dezelfde te zijn die elders Panembaham Sukkadana heet, ofschoon

er een verschil blijft bestaan in zooverre deze als de zoon ,
niet

als de broeder, van Panembahan Bandala wordt voorgesleld 1
). Hoe

het zij de nieuwe vorst regeerde voorspoedig , hij vergrootte Kota-

lama , en verwierf zich grooten krijgsroem. Het gewigtigste feit

zijner regering is ongetwijfeld zijn oorlog met Sin tang. liet hoofd

van dat gewest, Poetan , was de laatste mannelijke spruit uit een

oud Dajaksch geslacht, en had eene eenige dochter, die door Pa-

ngeran Anom ten huwelijk werd begeerd. Poetan beloofde hem hare

hand , mits de Pangeran hem , naar oud gebruik , binnen twee

maanden het bruidsgeschenk zond, uit een gouden bloemruiker ter

waarde van vijf bongkal bestaande. Pangeran Anom liet een zwa-

ren gouden ruiker maken en zette op de middelste bloem een groo-

ten diamant, waarop bij naar Sintang reisde om zijne bruid af te

halen ;
doch haar trouwlooze vader had haar inmiddels aan een

anderen vorst uitgehuwelijkt 2
). Ziedende van gramschap keerde

Pangeran Anom terug en verklaarde den oorlog aan Sintang. Met

een groot aantal praauwen liep hij de Karbouw-rivier uit en voer

langs de Mendouw naar de binnenlanden , Sangouw voorbij , en

de vorsten van Sekadouw , Sepouw en Blitang noodzakende , om
gemeene zaak met hem te maken , tenzij zij de kracht zijner wa-

penen wilden ondervinden. Al deze staatjes , wier namen tot

dusverre in de geschiedenis niet voorkwamen , moeten waarschijn-

lijk als koloniën van het rijk van Sukkadana, onder het bestuur

van leden van het daar heerschende geslacht, beschouwd worden.

Het geschiedverhaal voegt er bij , dat Sangouw toen nog geene andere

vorsten had, dan de hoofden der Dajaks; doch dit is moeijelijk over-

een te brengen met hetgeen reeds boven 3
)
over de afkomst van het

vorstelijk geslacht van Sangouw is aangemerkt. Toen de vereenigde

vloot voor Sintang was gekomen, raadpleegde de bevelhebber, Panglima

Djamar, zijne soerat koetika (orakel-boeken), en bevond dat hem de

dood wachtte, zoo hij nog dien dag den aanval begon. Doch de vurige

Pangeran Anom liet zich daardoor niet weêrhouden , en de wapenen op-

nemende, plaatste hij zich aan het hoofd van zijn krijgsvolk, ter-

’) Netscher
,

bl. 14; vgl. de noot, bl. 21.
s
) G. Muller, bl. 329, noemt hem „liia Meleh, een vorst van Maloa.”

Is dit ook soms Meliouw ?
3

) Zie bl. 188. Vgl. in het algemeen over de afkomst der bovenland-
sche vorsten-geslachten van Lijnden N. T.

,
bl. 625.

I. 19



192

wijl hij uitriep : «Mijn ligchaam zij uw schild, oude vader en vriend!

wij zullen te zamen leven en overwinnen of te gelijk sterven.”

De aanval had hierop plaats. Poetan voerde zelf het volk aan

dat op den regter-oever der rivier, ter plaatse waar nu Sintang

ligt, geschaard stond. De verdediging van den linker-oever
, waarop

vreger de stad stond, en waar thans nog de graven der vorsten te

zien zijn, was toevertrouwd aan Maloenak, een der voornaamste

hoofden. Pangeran Anoin dreef Poetan op de vlugt, maar Maloenak

weerde zich dapper, en de Panglima werd, volgens de voorspelling,

doodelijk door hem gewond. Hij werd echter oogenblikkelijk gene-

zen, door eene beroemde geneesmeesteresse (doekon), Dajang Lomeli

genaamd, die hem een doorgesneden kalebas (laboe) op het hoofd

legde, waardoor hij zich zoodanig gesterkt voelde, dat hij den strijd

kon hervatten. Maloenak bleef echter den ganschen dag aan de scharen

van Pangeran Anom het hoofd bieden
, en bezweek ten laatste slechts

voor de bedreiging, dat, zoo hij niet dadelijk de wapenen nederleg-

de , de stad Sintaug tot den grond zou verwoest worden. De Pa-

ngeran maakte van zijne overwinning met veel gematigdheid gebruik.

Hij herstelde zelfs Poetan in de regering, en troostte zich door

den roem zijner overwinning over de door hem verloren bruid 1
).

Naar de even te voren vermelde verscheidenheid der overleverin-

gen ,
was Panembahan Ajer Mala, zesde vorst van Sukkadana, óf

de zoon en opvolger van Panembahan Sukkadana, óf de zoon van

Panembahan Bandala , die, ofschoon reeds lang meerderjarig, de re-

gering aan zijnen oom tot op het tijdstip van diens dood had over-

gelaten 2
). Zelf tot den troon gekomen , toonde zich Panembahan Ajer

Mala een begunstiger van landbouw en koophandel; hij liet vele bos-

schen uitroeijen, den grond tot bouwland aanleggen en vaartuigen bou-

wen van het hout. Zoo had hij ook een vruchtbaar en met hooge

boomen begroeid stuk land
,

gelegen aan de rivier Katoentong , die

zich met de Pawan-rivier ongeveer zes uren boven haren mond ver-

eenigt , tot akkerland bestemd ; doch de boomen die hij des daags

liet vellen
,

groeiden des nachts weder op ,
zoodat al zijne moeite

vruchteloos bleek. Reeds wilde hij zijn voornemen opgeven, toen

hem in den droom een geest verscheen , die hem te kennen gaf,

dat een magtige Dewa dit land bewoonde en , verstoord over het

omhakken der boomen, zijne pogingen verijdelde
;
maar dat zoo hij

‘) Gr. Muller, bl. 328—331.
*) G. Muller, bl. 331, Netscher, bl. 14.
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eene bijl van tin liet maken, om de boomen te vellen, de magt van

den Dewa daartegen niet bestand zou zijn. Ajer Mala volgde dezen raad

en de Dewa verdween uit deze landstreek. Deze mythe moet waarschijn-

lijk verklaard worden uit het toenmaals aangevangen graven van tin

,

welk metaal in den omtrek der Katoentong-rivier , wier zwarte wateren

over beddingen van tin en ijzererts loopen, nog heden gevonden

wordt. Panembahan Ajer Mala ontleent zijnen naam aan eene plaats

boven Sukkadana, Ajer Mala geheeten, waar hij ook begraven ligt 1
).

De regering van zijnen opvolger Panembahan di Baroeh , volle-

diger Panembahan di Baroeh Soengei Matan , is merkwaardig door

twee gebeurtenissen : de stichting der thans geheel verloopene stad

Matan, waarnaar nog het Matansche rijk genaamd wordt, ofschoon

hare overblijfselen op het gebied van Simpang gelegen zijn 2
); en de

komst op Borneo der eerste zendelingen van den Islam. Deze laat-

sten waren Arabieren , van Palembang herwaarts overgekomen , en

men meent dat zij omstreeks het jaar 1550 de leer: » er is geen

God dan Allah en Mohammed is zijn profeet,” het eerst op Borneo

hebben gepredikt. Panembahan di Baroeh bleef echter getrouw aan

de godsdienst zijner vaderen. Men verhaalt van hem dat hij een

dapper en onverschrokken man was, een groot minnaar van de

jagt, en zóó gevreesd, dat, op zijne stem alleen, geheele scharen

van strijdbare mannen sidderden en gehoorzaamden. Hij bereikte

een hoogen ouderdom en overleed omstreeks 1590, terwijl hij te

Lalang op den Boekit-Laut begraven werd 3
).

Het bestuur van zijn zoon en opvolger Panembahan Giri Koe-

soema vormt in meer dan een opzigt een merkwaardig tijdvak in

de geschiedenis van Borneo. Onder zijne regering zegepraalde de

Islam in het rijk van Sukkadana en Matan. De vorst zelf omhels-

de de nieuwe leer en huwde omstreeks 1600 met Poetri Boenkoe,

dochter van Praboe, Vorst van Landak. In dat rijk was toen, naar

het schijnt, de Islam reeds lang gevestigd. Ik zal met de overle-

veringen aangaande de opkomst der Mohammedaansche dynastie

in dit gewest het tegenwoordig hoofdstuk besluiten, om met de

andere gewigtige gebeurtenis van Giri Koesoema’s regering, de ver-

schijning der Nederlanders op Borneo, het volgende aan te vangen.

Op de plaats van het tegenwoordige Mandor lag voormaals eene

‘) G. Muller, bl. 331, 332.

*) Zie boven, bl. 124.
3
) G. Muller, bl, 332, 333, Netscher, bl. 14.

19 *
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stad Angra of Angrat, die, gelijk ik reeds vroeger gemeld heb 3
)

,

tot verblijfplaats strekte van den Patik
, die hier in naam van den

Vorst van Madjapahit het gezag voerde. Waarschijnlijk waren deze

Patih’s de stichters van een vorstenhuis, dat door den val van

Madjapahit onafhankelijk werd, en aan Angrat, tot den tijd der

prediking van den Islam in deze streken , zeven regeerders schonk

,

die allen den naam droegen van Poelang Palé 4
). De laatste hunner

droomde op zekeren nacht, dat zich in zijn rijk eene maagd bevond

van buitengewone schoonheid. De Vorst, blakende van verlangen , om
zich te verbinden met haar

,
wier beeld hem in den droom was ver-

schenen, liet haar overal in zijn rijk zoeken, doch langen tijd te

vergeefs. Eindelijk vond men in de dessa Salimpat eene maagd, die

aan de beschrijving des Vorsten beantwoordde, doch zij weigerde vol-

standig voor hem te komen , tot dat eene list werd te baat genomen.

Deze maagd, Darah Itam geheeten, was ervaren in het toedienen van ge-

neesmiddelen. De Vorst liet zich in een vaartuig voor hare woning bren-

gen , veinzende ziek te zijn. Ook nu kostte het veel moeite haar over te

halen tot het bezoeken van den kranke, Eindelijk liet zij zich door de

schildering zijner heftige smarten daartoe bewegen; doch naauwelijks

had zij zich op het vaartuig begeven , of op een afgesproken teeken

maakte men de touwen los , en de Vorst voerde haar met zich

naar Angrat, waar zij met hem door het huwelijk verbonden werd.

Niet lang daarna drong een Dajak van Banjer-massin tot Angrat

door, om er, op last van zijnen Vorst, het hoofd van eenen nabe-

staande van Poelang Palé te snellen. Deze, blakende van gramschap,

zwoer dat hij dengenen , die hem het hoofd des moordenaars zou

leveren, alles schenken zou wat hij begeerde. Ria Sinir, vroeger

de minnaar van Darah Itam , aan wien zij eeuwige trouw had ge-

zworen, verschafte den Vorst zijn wensch, en eischte nu om eene

zijner vrouwen voor zich te mogen kiezen. De Vorst, door zijn

eed gebonden, kon niet weigeren, en ofschoon Darah Itam zich op

zijnen last met asch en houtskolen zwart had gemaakt, herkende

*) Zie boven, bl. 182.
2
) Gronovius, bl. 339, staat: „Er heerschte te Angrat een vorst....

mede Angrat genaamd.” Doch in het HS.
,

bl. 2 ,
is de naam Poelang

Palé opgegeven, en tevens de bijzonderheid, dat zeven vorsten dien ge-

voerd hebben. Moet men daarvoor ook welligt „Poelang Patih” lezen?

In het HS. komen ook nog enkele andere bijzonderheden voor, die in

het uitgegeven verslag gemist worden
,
en waarvan ik in het vervolg van

dit verhaal gebruik maak.
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Ria Sinir zijne geliefde en vorderde haar als zijn loon. Hij voerde

haar daarop naar de dessa Djiring aan de Bentjoekei-rivier, waar

zij
,
gloeijcnde van schaamte, haren minnaar bekende dat zij zwan-

ger was, en hem smeekte hunne vereeniging tot na hare verlossing uit

te stellen. Zij bragt weldra een zoon ter wereld , die op verlangen zijner

moeder den naam van Abdoe’l-Kahir ontving , en daar dit een gewone

Arabische naam is, die «dienaar des Almagtigen” beteekent , moet

men er uit opmaken , dat Darah Itam reeds met de leer des Islams

bekend was, die door haren zoon ook later beleden werd. Vervolgens

schonk zij aan Ria Sinir nog twee dochters, waarvan eene den

naam van Darah Iram ontving. Inmiddels was Poelang Palé van

verdriet over het verlies zijner beminde echtgenoot half zinneloos

geworden en eindelijk bezweken
;
het geheele rijk was in de groot-

ste verwarring geraakt, het volk was verloopen en de rijksgrooten

of penggawa’s hadden het land verlaten , deels naar Java en Su-

matra , deels naar Sambas en Sukkadana de wijk nemende.

Toen Abdoe’l-Kahir tot een man was opgegroeid
,
gaf hij vele blijken

van een ondernemend karakter, en indachtig aan zijne vorstelijke af-

komst, besloot hij een nieuw rijk te stichten , waar van hij den zetel

te Monggo vestigde. Hij verzamelde het vertrooide volk in de nieuwe

kampong, na aan zijne stiefzuster Darah Iram beloofd te hebben, dat

hij nimmer pacht in zijn land zou heffen ,
aan welke belolte hij

getrouw bleef, en plaatste op de hoogte te Monggo twee stukken

geschut, die aan zijn vader hadden toebehoord. Alzoo werd Abdoc’1-

Kahir de grondvester der Mohammedaansche dynastie van het rijk

,

in Borneo’s geschiedenis onder den naam van Landak bekend 1
).

Later is dit rijk, hoe weten wij niet, — zoo wij een los gezegde

van Valentijn mogen vertrouwen , door verovering ,
— onder de su-

prematie der vorsten van Soerabaja ep Java gemaakt 2
). Het blijkt

echter niet dat daarbij eene andere dynastie op den troon is gekomen.

Het schijnt dat Poetri Boenkoe, tijdens haar huwelijk met Pa-

nembaham Giri Koesoema van Sukkadana, de erfprinses was van

het Landaksche rijk, zoodat ten gevolge dezer verbindtenis, bij den

dood baars vaders, de beide landschappen tijdelijk onder hetzelfde

opperbestuur werden vereenigd 3
).

') Gronovius, bl. 339, 340, en HS., bl. 2, 3.
2

) Bloemaert, bl. 105, Valentijn IV, I, bl. 80.
3

) G. Muller, bl. 334, 335.
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Eerste bezoeken der Nederlanders op Borneo. — Wedervaren van Olivier van

Noort te Broenei. — Van Waerwijck op Borneo’s Westkust. — Hans Roef te

Sukkadana. — Zending van Samuel Blocmaert naar Borneo. — Regering der

Ratoe Boenkoe te Sukkadana. — Verrigtingen van Bloemaert te Sukkadana.

—

Het rijk van Sambas verschijnt op bet tooneel der geschiedenis. — Nieuwe

instructiën en plannen van Bloemaert. — Hij sluit een contract met Sambas.—
Zijne verrigtingen aldaar. — Treurige staat onzer zaken op Borneo’s West.

kust. — Vertrek van Bloemaert. — Hendrik Vaak op de Westkust. — Onze

kantoren aldaar opgebroken. — Giri Moestuka aanvaardt de regering te Suk-

kadana.

Terwijl Panembahan Giri Koesoema te Sukkadana regeerde , be-

gonnen tich de Nederlanders in de wateren van den Archipel te

vertoonen. De Portugezen en Spanjaarden hadden reeds voor lang

Borneo bezocht, doch hun verkeer met dat eiland had zich uit-

sluitend tot Broenei bepaald *). Deze haven was ook de eerste,

die door Nederlandsche zeevaarders aangedaan werd. Daar in de

eerste jaren van onzen handel op Borneo het verkeer met Broenei

tot dat met Sukkadana en Sambas in naauwe betrekking stond,

acht ik het voegzaam van het eerste bezoek onzer landgenooten te

Broenei wat breeder te gewagen , dan anders in eene geschiedenis

van Borneo’s Westkust zou mogen verlangd worden.

Den 26sten December van het jaar 1600 wierp de beroemde reiziger

Olivier van Noort, op zijne reis rondom de wereld, het anker in de

ruime haai voor Broenei , die door eenige , toen van visschers be-

woonde, eilanden gedekt wordt. De stad zelve ligt aan de rivier

van Broenei , op eenigen afstand van de kust. De Sultan onder-

hield eene vloot van gewapende praauwen , om de visschers te ber

’) Inleiding, bl. xxxii—xxxvin.
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schermen , de zeeroovers af te weren en hem van alle dreigende

gevaren ten spoedigste kennis te geven. Fan Noorts oogmerk was

hier te kalfateren en ververschingen in te nemen. Hij zond een

Chineschen loods , die hem vergezelde , met geschenken tot den

Sultan , en liet hem zeggen dat hij als vriend kwam en alles wat

noodig had zou betalen. De Chinees, aan boord terugkeerende,

bragt een aantal zijner landgenooten met zich, — kooplieden die,

te Patani gevestigd , herwaarts ten handel gekomen waren. Van

Noort ruilde van hen peper in tegen lakens en harnassen ; maar

ontving middelerwijl van zijnen Chineschen loods de waarschuwing

om op zijne hoede te zijn, daar de gezindheden van die van Broenei niet

te vertrouwen waren, en zij toebereidselen maakten om zijn schip te

vermeesteren. Van Noort liet alles in staat van tegenweer brengen en

overtuigde zich den l sten Januarij , hoe gegrond de waarschuwing ge-

weest was, toen hij, op eene mijl afstands van liet schip , achtereen

boek van ’t land , zich wel honderd praauwen zag verzamelen. Een

dezer praauwen kwam bij hem aan boord , om peper tegen harnas-

sen te ruilen. Yan Noort voldeed aan dit verlangen, doch liet niet

meer dan twee man te gelijk op zijn dek komen. Eene andere praauw

volgde met een os en eenige vruchten, als een geschenk van den Sul-

tan. Er waren meer dan 80 man op, grootendeels onder matten ver-

borgen. Toen zij echter tot bij het schip genaderd waren, kwamen

allen voor den dag en wilden in het schip klimmen, zoo zij voor-

gaven om den os over te hijschen. Op de weigering van van Noort,

begonnen zij het schip met geweld te bestijgen , doch de lonten

gereed ziende , hielden zij af, en onderwierpen zich aan den eisch

van den admiraal , om de praauw van het schip te verwijderen

,

terwijl slechts twee of drie hunner aan boord werden toegelaten.

Een paar dagen later kwam een der Chinezen van Patani , dien

de onzen naderhand als den smeder van het verraad aanmerkten,

andermaal aan boord, vergezeld van eenige der rijksgrooten, die,

aan de beraamde schikkingen bespeurende, dat de aanslag ontdekt

was, hun best deden den opgevatten argwaan te verstrooijen. Zij

gaven voor dat de oom des Sultans, onder wiens voogdij de nog

minderjarige vorst stond, een feest aan zijne vrouwen had willen

geven, en daartoe al zijne praauwen verzameld had, die het schip

zonder eenig kwaad voornemen waren genaderd. Van Noort hield

zich alsof hij in deze verontschuldigingen vertrouwen stelde, alleen

vragende, waarom men hem niet te voren had gewaarschuwd. Hij
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betoonde voor ’t overige jegens de Orang-kaja’s de meeste vriende-

lijkheid en dienstvaardigheid, en gaf hun geschenken voor den

Sultan en den rijksbestierder mede, waarna zij zeer voldaan naar

de stad terugkeerden. De admiraal bleef nogtans op zijne hoede,

en, gelijk hem spoedig bleek, niet zonder goede oorzaak; want in

den nacht kwamen vier zwemmers voor den boeg van het schip,

met oogmerk om het kabel af te snijden. Ware hun dit gelukt

,

het schip had noodwendig tegen het strand moeten drijven, de-

wijl het geen ander anker had , dan dat waarvoor het thans ver-

tuid lag. Gelukkig echter werden zij in tijds ontdekt, en, even

als de praauw, waaruit zij gesprongen waren, door eenige schoten

tot wijken gedwongen. Twee dagen daarna, den 5den Januarij

1601 , ligtte van Noort, over het gedrag der inwoners verontwaar-

digd , het anker. Dus was het onvriendelijk begin van het ver-

keer onzer landgenooten met Broenei l
).

De reis van den admiraal Wijbrandt van Waerwijck, in 1602

ondernomen , was voor den handel der Hollanders met Borneo van

eenig meerder gewigt. Men wist toen weinig meer van dit eiland,

dan dat het diamanten en bezoar-steenen opleverde, welke laatste vooral

als tegengift tegen alle venijnen geschat werden 2
). In de instruc-

*) Verhaal van de reis van Van Noort in Begin en Voortgang d.

O. I. Comp. I, bl. 46—52, Ned. Reizen II, bl. 240, 250, Valentijn, bl.

243, 244. Harris
,

Voyages and Travels I, p. 35 (bij Logan
, p. 505 ,

506), verhaalt, dat een der Hollanders bijna door eene virago van Broenei

met eene lans ware doorstoken.
2
) In de reis van Van Noort, in Begin en Voortgang, bl. 49, leest

men van den bezoar-steen de volgende beschrijving, die tevens toont, dat

men dien van den pedro del porco onderscheidde: „Men vindt er . . .

den vermaerden steen ghenaemt Lapis Bezar, die seer kostelijck is, ende

wel versocht teghens ’t venijn. Deze groeyt binnen in de maghe van een

Schaep ofte Bock, rontom een dun stroyken
,

’t welck in ’t midden van

de voorsz. maghe leydt, ende dickwils in den steen ghevonden wordt.

Hij is seer slecht ende glat van buyten
,

van coleur doncker groenachtigh.

Dese Boeken oft Schapen noemen de Persianen, in welcker land de steen

mede zeer veel ghevonden word, Bazane, en de steen Bazar, welck is

soo veel te segghen als Marcktsteen
,
waer van oock de Bazarucos (we-

sende ’t minste geld aldaer) haren naem hebben
,

als of men segghen wou
Marcktgeld. Hoe de steenen grooter ende swaerder van ghewichte zijn

,

hoe sy oock beter zijn ende meerder kracht hebben. In ’t landt Pan bij

Malacca (daar dese steen mede veel ghevonden wordt) vindt men seecke-

ren steen binnen in de galle van een vereken
,

die noch in meerder weerde

ende beter teghen alle venijn ghehouden wordt
,

als de Bezar-steen. Is van

coleur klaer rootachtigh
,

in ’t smaecken bitter, ende in het tasten als

Fransche seep. Als men hem ghebruycken wilt ende yemand ingheven ,

soo werpt men hem in een kop met water, laet hem soo wat daer in
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tien door van Waerwijck in September 1603 aan den opperkoop-

man Francois Wittert, als hoofd der toen pas opgerigte faktorij te

Bantam gegeven , wordt op het belang van Banjer-massin en Lawei

(Landak) wegens de aldaar voorkomende bezoar-steenen en diaman-

ten gewezen 1
). Op zijne rampspoedige reize van Grissee naar

Djohor verviel van Waerwijck zelf, in Februarij 1604, op een deel

van Borneo’s zuid-westelijken hoek ,
dat hij Grassica 2

)
noemt

,

en eerst voor een afzonderlijk eiland hield, en kwam, na aldaar

langen tijd met tegenwinden geworsteld te hebben, den 15den Maart

onder het eiland Karimata ten anker. Zijn doel was zich hier te

ververschen en zijne menigvuldige zieken ter herstelling aan wal

te brengen. Tevens zond hij vandaar, den 25sten Maart, eene sloep

naar Sukkadana , om berigten aangaande den handel in te winnen.

Dit vaartuig keerde den 6den April bij de vloot terug , na de ge-

steldheid der plaats opgenomen en de geringe som van 100 realen

aan den inkoop van diamanten besteed te hebben. Reeds den vol-

genden dag ligtle de admiraal het anker en zeilde naar Djohor 3
).

Den 30sten Mei daaraanvolgende kwam van Waerwijck te Patani,

op de Oostkust van het Maleisch schiereiland. Terwijl hij aldaar

vertoefde werden hem gunstige openingen van wege den Sultan

van Broenei gedaan , die sedert het vertrek van van Noort tot an-

dere gedachten scheen gekomen te zijn. Eene jonk verscheen te

Patani met een afgezant van genoemden Vorst, medebrengende acht

Nederlandsche gevangenen , die tot het scheepsvolk van den admi-

raal Jakob van Heemskerk behoord hadden, en waarschijnlijk ont-

staen, ende in ’t uyt trecken is ’t water bitter, ’t welck gkedronken alle

de venijnigheydt die men in ’t lijf heeft reynigkt ende uytwerpt
,

soo als

men bij ervarentheydt dickmaels bevonden heeft. Men vermoed dat bey

de voornoemde steenen in de maegh ende galle van de voorschreven bees-

ten groeyen
,
door de kracht van de kruyden die sy eten

,
aanghesien men

de steenen op alle plaetsen
,

selfs in de Oost-Indiën niet en vind
,
daer de

beesten nochtans met menighte weyden.”

‘) Reis van van Waerwijck, in Begin en Voortgang I, bl. 67, vgl. bl.

70. Men leest bij de schrijvers van dien tijd herhaaldelijk van de rivier

Lawe of Lauw, waarmede de Kapoeas bedoeld wordt. Wij hebben boven,

bl. 9, reeds opgemerkt, dat de rivier van Pontianak voormaals Koewala
Lawei heette. Waar echter Lawe of Lauw als naam van een landschap

of plaats voorkomt, wordt, naar het schijnt, Landak, toenmaals de voor-

naamste staat van het gebied der Kapoeas
,
bedoeld.

*) De juiste ligging van dit oord kan men niet aanwijzen.
3
)

Reis van van Waerwijck, t. a. p. ,
bl. 70, 71 ,

Hist. Beschrijv. der

Reizen XII, bl. 302, Valentijn, bl. 214, G. Muller, bl. 205, 333.
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snapt waren van Dama , waar deze vlootvoogd in 1601 twaalf

gevangenen had moeten achterlaten 1
). Zij waren door eenige

bewoners van Broenei ongewapend in eene schuit gevonden en naar

hunne woonplaats gevoerd. Hier waren zij mishandeld en gekerkerd

geworden, ten gevolge waarvan drie hunner bezweken waren; doch

de Sultan en zijne rijksgrooten hadden hen in bescherming geno-

men. Tevens werd aan van Waerwijck een brief van den Yorst

ter hand gesteld, waarin hij zijne hooge ontevredenheid te kennen

gaf over de mishandelingen , die sommige zijner onderdanen zich

jegens de Nederlandsche gevangenen hadden veroorloofd , en den

admiraal aanbood vrijelijk zijne havens te bezoeken. Van Waer-

wijck nam de verloste gevangenen in dienst en verdeelde hen over

zijne schepen 2
).

De faktorij te Bantam schijnt geene pogingen te hebben aange-

wend om handelsbetrekkingen met Borneo aan te knoopen , dan

na de vervanging van haar opperhoofd Wittert door Jan Willems-

zoon Verschoor in 1605 3
). Deze belastte, den 14den Februarij

1606, zekeren Gillis Michielszoon met eene zending naar Banjer-

massin , welker ongelukkigen afloop ik reeds elders vermeld heb 4
),

en zond den 12den Januarij 1607 Hans Boef naar Sukkadana tot het

aankoopen van diamanten , waartoe hij hem eene som van 8000

dollars medegaf. Deze slaagde naar wensch in zijne handelsspecu-

latiën, maar had zooveel van de hebzucht der inwoners te lijden,

dat hij welhaast zijn leven niet zeker achtte. Verschoor, dit

vernemende , zond den 22sten Junij Samuel Bloemaert met het

jagt het Papegaaike om Roef af te halen. Toen deze den 2dea Julij

Sukkadana bereikte, vernam hij dat Roef reeds vijf dagen te voren,

met eene aanzienlijke partij diamanten, de wijk had genomen naar

Patani. Met het berigt hiervan keerde Bloemaert den 15den Julij te

Bantam terug 5
):

*) Begin en Voortgang I, Reis van van Heemskerk, bl. 29. Omtrent

de ligging van dit Dama wordt geene aanwijzing gegeven
;

slechts weten

wij dat Heemskerk naar de Molukken gevaren was. Men zou kunnen den-

ken aan de Dammer-eilanden bij de Zuidpunt van Gilolo. Waarschijnlijker

dunkt het mij, dat Dama, Damma of Damme
,

een der Zuid-wester-eilan-

den, bedoeld is.

*) Reis van van Waerwijck, t. a. p. ,
bl. 74, Ned. Reizen IV, bl. 82,

Valentijn, bl. 244.
3
) Valentijn IV, I, bl. 229.

*) Inleiding, bl. xxxvm.
') Valentijn, bl. 244, G. Muller, bl. 206.
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Verschoor werd als opperhoofd te Bantam nog vóór het einde van

1607 vervangen door den beroemden Jacques 1’Hermile 1
). Onder

zijn bestuur besloot de raad der faktorij , den 12den October 1608,

in weerwil aller bezwaren, een vast kantoor op Borneo te vesti-

gen , uit aanmerking der groote voordeelen , die men van den dia-

manthandel verwachten mogt. Met dit doel werd de reeds genoemde

Samuel Bloemaert als opper-koopman derwaarts gezonden, en hem

de uitdrukkelijke last gegeven , om met de Vorsten van Banjer-

massin, Landak, Sambas en Broenei verbindtenissen aan te gaan.

Sukkadana, dat toen reeds met Landak onder één Vorst stond,

wordt hierbij niet uitdrukkelijk genoemd, waarschijnlijk omdat men

de diamanten van Landak vooral op het oog had. Den 19den No-

vember daaraanvolgende ging Bloemaert, vergezeld van Pieter Aarts-

zoon , met het jagt de Vliegende Draak van Bantam onder zeil en

kwam den 7den December voor Sukkadana ten anker 2
).

Het hoogste gezag was hier op dit tijdstip in handen eener

vrouw , de Landaksche prinses Poetri Boenkoe , die kort te voren

haren echtgenoot Panembahan Giri Koesoeraa , zoo men zegt uit

minnenijd , door vergif van het leven beroofd had , en thans Landak

in haar eigen regt, en Sukkadana in naam van haren minderjarigen

zoon Giri Moeslaka
,
onder den titel van » Ratoe di atas negri” be-

stuurde 3
). Van Giri Koesoema meldt nog de geschiedenis, dat hij

zich vaak in de binnenlanden plagt op te houden en veel met de

Dajaks verkeerde. Hij werd op het land Giri begraven 4
).

De eerste verrigting van Bloemaert was het sluiten eener over-

eenkomst met de Ratoe Boenkoe , waarbij hem , tegen betaling van

vier tail goud bij wijze van tol , vergund werd , de goederen die

hij met zich gevoerd had, aan wal te brengen en gedurende een

jaar daarmede handel te drijven , met bepaling , dat , zoo later

meerdere koopwaren werden aangebragt , daarop nieuwe tollen zou-

den geheven worden. Dit was dus het begin van ons kantoor te

1

) Valentijn IV, I, bl. 229.
2
) G. Muller, bl. 207, Begin en Voortgang II, Reis van Verhoeven,

bl. 47, Bloemaert, bl. 98.
s
) G. Muller, bl. 207, 334. Volgens hem zou de moord op 1 Janu-

arij 1609 hebben plaats gehad. In de reis van Verhoeven, in Begin en
Voortgang, bl. 48, en zoo ook bij Valentijn, bl. 224, leest men algemee-
ner: „in Januarij doch Bloemaert, bl. 98, spreekt van „de koningin”
dadelijk bij zijne aankomst te Sukkadana op 7 December 1608. Eene
toespeling op den moord van haren echtgenoot vindt men aldaar, bl. 101.

4

) G. Muller
,

bl. 334.
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Sukkadana. Bloemaert vermeldt in zijne aan Jacques 1’Hermite ge-

zonden beriglen vele bijzonderheden omtrent den staat van Borneo’s

Westkust en de uitzigten van onzen handel aldaar
, die echter

,

dewijl zij vol toespelingen zijn op bijzonderheden
, waarvan geene

heugenis is bewaard gebleven , voor ons dikwijls zeer duister zijn.

Zoo verhaalt hij , dat zich te Sukkadana afgezanten bevonden van

Banjer-massin om te onderhandelen over het beslechten van tusschen

de heide staten bestaande geschillen , die zulk een ongunstigen in-

vloed hadden op den handel , dat de schippers van Sukkadana niet

durfden uitvaren , uit vrees van overvallen en geplunderd te wor-

den. Het schijnt dat Bloemaert, hij deze onderhandelingen , aan

de Ratoe Boenkoe en hare mantri’s zijne goede diensten leende;

voor zich erlangde hij de belofte , dat zekere Simon , die zich te

Banjer-massin in gevangenschap bevond , en waarschijnlijk tot het

scheepsvolk van Michielszoon behoord had, op vrije voeten gesteld

en naar Sukkadana zou gezonden worden.

Met Kiai Aria, een der hoofden van Landak, die zich juist te

Sukkadana bevond , had Bloemaert onderscheidene gesprekken over

de belangen van den handel, terwijl hij van hem inlichtingen

kreeg omtrent den loop en de bevaarbaarheid der rivier van Lawei

(de Kapoeas). De Kiai was zeer geneigd handelsbetrekkingen met

hem aan te knoopen , doch durfde niets doen zonder toestemming

der Ratoe. Hij raadde Bloemaert naar Tajan op te varen , waartoe

hij door eenige geschenken aan de Vorstin waarschijnlijk verlof

zou bekomen, en zoo hij van zijne komst aldaar onderrigt was,

wilde hij derwaarts afkomen , om zich met hem in nadere betrek-

king te stellen. Ook maakte hij Bloemaert opmerkzaam op de voor

den diamanthandel gunstige ligging van Sadong aan de Noordkust,

dat onder het gebied van den Sultan van Broenei behoorde

,

bewerende , dat men van daar in éénen dag over land naar

Landak komen kon. Ten gevolge der bekomen inlichtingen

was Bloemaert van oordeel , dat , nevens Broenei
, en met het oog

op den diamanthandel , de aandacht der Compagnie vooral op Sam-

has , Mampawa, Tajan en het meest van allen op Sadong moest

gevestigd zijn. Dan terwijl hij dus uitzag naar middelen om den

Nederlandschen handel op Borneo uit te breiden en op duurzamen

voet te vestigen , ontbrak het hem niet aan stoffe tot bekomme-

ring. Niet slechts vond hij in zekeren Tjili Pahang een geducht

concurrent, die kort vóór zijne komst al de voorhanden steenen.
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waaronder twee van acht karaten, had opgekocht; niet slechts

vond hij weinig aanmoediging in het gedrag der hebzuchtige

Vorstin, die zelve, — ten behoeve harer kinderen ,
zoo zij zeide,

—

zich van al de diamanten zocht meester te maken ;
maar hij vrees-

de ook dat zich welhaast de Engelschen op deze kust vertoonen

zouden, terwijl hij eene klagt inleverde tegen zekeren stuurman

Joris Paulusz. van Candyen , die, waarschijnlijk daartoe omgekocht

,

een kaartje der kust van Borneo uit Bloemaerts kajuit weggenomen

had, om de Engelschen eene kopij daarvan te verschaffen 1
).

Ik gewaagde zoo even ook van Sambas. Bloemaert had
, zoo

het schijnt reeds dadelijk na zijne komst te Sukkadana , Pieter

Aartszoon derwaarts gezonden
, met last om ook daar gecne mid-

delen te verzuimen, ten einde zich, in het belang der 0. I. Com-

pagnie, van de uitwegen der Landaksche diamanten te verzekeren,

en te onderzoeken , in hoeverre de plaats geschikt zou zijn tot de

vestiging van ons kantoor, ingeval men zich met Sukkadana op

den duur niet mogt kunnen verstaan. Ook droeg hij hem op ,
alle

pogingen in het werk te stellen om den Vorst van Sambas te be-

wegen tot eene bevrediging met Landak, met welks hoofden

hij in vijandschap verkeerde, naar het schijnt ten gevolge

van aanspraken op het oppergezag over een deel der Dajaks van

dat gewest, die de Batoe Boenkoe en hare vertegenwoordi-

gers aldaar weigerden te erkennen 2
). Bloemaert vernam van

Aartszoon, dat de Vorst van Sambas zeer verblijd was geweest over

zijne komst, dat te dier plaatse «veel slecht goud en bezoar-

steenen” voorkwamen, en dat rijst en varkens er tot minder prijs te

bekomen waren dan te Sukkadana 3
). Ik mag bij deze berigten

voegen, dat de zetel des rijks toenmaals nog was ter plaatse, die

thans den naam draagt van Oud-Samhas of Kota-lama, welke kam-

pong nog op sommige kaarten, ten Noord-oosten der tegenwoordige

hoofdplaats, aan een zijtak der Soengei Boelan wordt aangewezen 4
);

dat de daar toenmaals regerende Vorst naar alle waarschijnlijkheid

die is, welken de overlevering Ratoe Sapodak noemt, en dat hij,

’) Bloemaert, bl. 99, 100, 101.
2

) Vandaar ongetwijfeld het berigt bij G. Muller, bl. 207, 335, dat

de Vorstin van Sukkadana in oorlog was met Sambas.
3

) Bloemaert
,

bl. 100. De meening van Bloemaert, dat de rivier van
Sambas met eene ader in die van Landak uitloopt, is eene dwaling.

4

) T. w. op de kaart van von Derf'elden, waar de Soengei Boelan

„ Kartiasse” genoemd wordt. Vgl. boven, bl. 112.
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zoo het schijnt, in geene betrekking van leenroerigheid tot Sukka*

dana stond, of althans meer regtstreeks de suprematie van Djohor

erkende, en zelf niet slechts op die over een deel van Landak,

maar ook over Mampawa aanspraak maakte 1
).

Den 26sten April 1609 kwam het jagt de Vliegende Draak weder

te Sukkadana ,
tijdingen en nieuwe instructiën voor Bloemaert uit

het moederland medebrengende, die het den 18den Maart te voren,

op de hoogte van Madura, van den admiraal Pieler Willemsz. Ver-

hoeven voor hem ontvangen had 2
). Bloemaert kreeg hierdoor be-

rigt van het met Spanje gesloten bestand , en van het voornemen

der bewindhebberen van de Oost-Indische Compagnie om zooveel

mogelijk met alle vorsten van den Archipel vaste contracten aan

te gaan. Bepaaldelijk werd hem in last gegeven om een verdrag

te sluiten met den Sultan van Banjer-massin, terwijl hem te gelij-

ker tijd een brief van prins Maurits voor den Sultan van Broenei

werd ter hand gesteld. Bloemaert vond zich door dezen last zeer

bezwaard ; hij achtte dat te Banjer-massin de concurrentie met de

Chinezen voor de Compagnie niet zou zijn vol te houden 3
) , en

verzocht, wegens den afstand tusschen Broenei en Banjer-massin,

die » een reis van wel een geheel jaar” zou vorderen , aan zijne

superieuren te Bantam , om zich te mogen bepalen tol een togt

noordwaarts naar Mampawa , Sambas en Sadong , als de plaatsen

die voor den diamanthandel het meest van gewigt waren. De goede

ontvangst die aan Aartszoon te Sambas was ten deel gevallen

,

noopte Bloemaert thans bepaaldelijk die plaats voor de vestiging

van ons hoofdkantoor aan te bevelen , te meer daar de ongezind-

heid der Ratoe Boenkoe om ons den uitsluitenden handel toetestaan,

thans duidelijk gebleken was. Eene jonk had te Sukkadana het

berigt gebragl , dat de Sultan van Palembang bezig was veertig

oorlogspraauwen tot een aanval op die plaats uit te rusten , wat

Bloemaert toeschreef aan de inblazingen der Portugezen , die te

verhinderen wenschten dat de diamanthandel in het uitsluitend be*

’) Dit een en ander blijkt uit Netscher, bl. 2, uit het boven gezegde, bl.

180, 183, en uit het later door Bloemaert met Sambas gesloten contract. G.
Muller heeft een chronologische fout begaan (tenzij men schromelijke ver-

warring in de door Netscher medegedeelde overleveringen mogt aannemen),
wanneer hij, bl. 207, 335, Marhoem Adil, die eerst veel later regeerde

(Netscher, bl. 14, 16), reeds in 1609 tot Vorst van Sambas maakt. Ik

kom hierop beneden terug.
s
) Reis van Verhoeven, t. a. p. ,

bl. 47,48.
8
) Zie reeds Inleiding, bl. xxxvm.
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zit der Nederlanders geraakte. Bloemaert had besloten van deze gele-

genheid gebruik te maken, en zich dadelijk tot de Ratoe gewend met

het aanbod om het jagt op de rivier van Sukkadana te stationneren,

ten einde zoowel de stad als onze goederen te helpen beschermen,

onder voorwaarde dat aan de Nederlanders de vrije en uitsluitende

handel op Landak en de Lawei-rivier zou worden toegestaan. De

hooghartige Vorstin echter had hem ten antwoord gegeven, dat zij in

onzen eisch niet treden kon, die het bederf van haar land zou zijn,

en dat de haar onderworpen gewesten voor alle natiën openstonden

en de toegang aan niemand zou verboden worden. Hoe verstandig

dit antwoord ook wezen mogt , Bloemaert kon , volgens de denk-

wijze van zijnen tijd en zijne lasthebbers, daarmede bezwaarlijk

genoegen nemen 1
). Of de Palembangers werkelijk verschenen zijn

wordt niet gemeld.

Inmiddels duurden de geschillen over de Dajaks van Landak nog

steeds voort, en het schijnt dat de reeds genoemde Tjili Pahang

zich daar grooten invloed had welen te verschaffen , dien hij zóó

wèl in het belang van Sambas had aangewend , dat een groot ge-

deelte der Dajaks openlijk voor dat rijk partij had gekozen. Hierbij

voegden zich oneenigheden tusschen de beide voornaamste Maleische

hoofden, Kiai Aria en den Temonggong, welke laatste beschuldigd

werd, in strijd met den wil der Vorstin, eene praauw met diaman-

ten aan de Nederlanders te Bantam gezonden te hebben. De Ratoe

zag zich genoodzaakt herhaaldelijk eenige hoofden (Orang-kaja) van

Sukkadana met gewapende praauwen te zenden, om de rust in het

Landaksche te herstellen 2
).

Middelerwijl had Bloemaert de reis naar Sambas aangenomen ,

om in persoon met den Vorst te onderhandelen , en hij kwam den

Isten Julij aldaar aan. Hij werd hier wèl ontvangen en bood den

Vorst aan een verdrag met hem te sluiten , in geval het hem ge-

lukken mogt den diamant-handel naar zijn rijk te lokken. Deze

was daartoe zeer genegen, mits de onzen te Sambas eene sterkte

bouwden en beloofden hem met geschut en ammunitie bij te staan,

daarbij een vijandelijken aanval van Broenei verwachtte, en vreesde,

dat zijne vriendschap met de Hollanders en begunstiging van hun-

nen handel , de Portugezen , die met den Sultan van Broenei in

‘) Bloemaert, bl. 100, 101, 102, Valentijn, bl. 245, G. Maller, bl.

207, 334.
s
) Bloemaert, bl. 101.
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goede verstandhouding waren , nopen zou deel aan den strijd te

nemen- Bloemaert beloofde hem krachtdadige hulp tegen al zijne

vijanden , mits hij werkelijk aan zijne wenschen ten opzigte der

diamanten kon voldoen. Daartoe wendde dan ook de Vorst de

ijverigste pogingen aan. Hij zond afgezanten met eene praauw naar

de Dajaks , om hun aan te bieden zonder eenige betaling van tol

in zijn land met de Nederlanders te komen handelen. De Dajaks be-

loofden eerst op hunne beurt gezanten naar Sambas te zenden tot

het sluiten eener overeenkomst , maar noodigden later den Vorst

uit, om zelf naar de binnenlanden te komen en met hunne hoof-

den te onderhandelen
,

terwijl zij hem een diamant van meer dan

30 karaat als monster zonden , met berigt dat steenen van 4 tot

24 karaat in hun land niet zeldzaam waren. Intusschen schijnt

Bloemaert voorloopig naar Sukkadana teruggekeerd te zijn. Hier

had de Ratoe door eene van Landak gekomen praauw kennis ge-

kregen van de gevoerde onderhandelingen
,

die haar werden voorge-

steld als een toeleg van den Vorst van Sambas om zijne aanspraken

op de Dajaks van Landak met de hulp der Nederlanders te doen

gelden. Hevig hierover verstoord, besloot zij dadelijk tien praauwen

met 2 a 300 man derwaarts te zenden , om haar gezag te

handhaven, en deed aan Bloemaert bittere verwijtingen , als of hij

het er op toeleide om haar land te bederven. Deze verontschul-

digde zich met te zeggen, dat de Hollanders slechts als kooplie-

den kwamen en diamanten zochten waar die maar te krijgen waren,

maar dat, zoo de Vorst van Sambas iets uit zijnen naam mogt ge-

schreven hebben , bij daarvan volstrekt geene kennis droeg. Hij

stelde daarop nogmaals aan de Ratoe voor een contract met haar

te maken, doch zij weigerde dit volstandig, zeggende dat het haar

onverschillig was, of wij al dan niet te Sukkadana ten handel kwa-

men. Zij liet zelfs de Landakkers verbieden onze faktorij te be-

zoeken, en de spanning werd zoo groot, dat Bloemaert ernstig voor

zijne veiligheid begon te vreezen , ofschooon hij tevens de noodza-

kelijkheid inzag om de meest verzoenende taal te spreken, tot zich

de gelegenheid voor eene verplaatsing van ons kantoor zou opdoen 1
).

Naar Sambas teruggekeerd, vond Bloemaert de vrees voor een aan-

val van Broenei niet weinig toegenomen. Men had berigt ontvan-

gen dat de Sultan van dat rijk bezig was 150 praauwen ten oorlog

‘) Bloemaert
,

bl. 102 ,
103.
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toe te rusten , en de schrik onder de bevolking van Sambas was

zoo groot , dat zij zich gereed maakte met de voorhanden vaartui-

gen hare woonplaats te ontvlugten. De verschijning van het Ne-

derlandsche jagt gaf haar echter nieuwen moed , en de Vorst van

Sambas leide de grootste begeerte aan den dag naar een verbond

met de Nederlanders , in de hoop van zich daardoor tegen zijne

vijanden te versterken l
). Den l sten Octoher 1609 kwam dan ook

een contract tot stand, hetwelk als de eerste overeenkomst, in naam

der 0. I. Compagnie met een der vorsten van Borneo gesloten, onze

aandacht bijzonder verdient. Het bevatte in negen artikelen hoofd-

zakelijk de volgende bepalingen. De Compagnie beloofde den Vorst

van Sambas te helpen , om zijne landen en onderdanen tegen alle

geweld en vijandelijke aanvallen van den kant der Spanjaarden en

Portugezen te beschermen
, en gelastte tevens hare kapiteinen en

gecommitteerden, te Sambas residerende, hem met al hun volk ook

tegen alle andere buitenlandsche vijanden bij te staan, die zijn land

mogten aanvallen
, ofschoon zij niet gehouden waren deze hulp ook

uit te strekken tot aanvallende oorlogen , door Sambas tegen andere

staten gevoerd. Daarentegen verbond zich de Vorst van Sambas;

zoo in dat gewest, als in de verder onder zijn gebied staande lan-

den, onder welke Mampawa en Landak uitdrukkelijk genoemd wor-

den , aan de ingezetenen der Vereenigde Nederlanden vrijen handel

en verlof tot oprigting eener sterkte ter verzekering hunner perso-

nen en goederen te verleenen , zonder dat zij met de betaling van

eenige tollen of ongeldcn zouden bezwaard worden. Aan allen die

van de Vereenigde Nederlanden commissie hadden, zou het vrijstaan

zijne landen zonder eenigen hinder of overlast te doorreizen en zich

zelfs met de Dajaks, die de diamanten vischten, in regtstreeksche

betrekking te stellen. Tegelijkertijd zou aan de Spanjaarden, Por-

tugezen, Engelschen, Franschen en alle andere Europesche natiën

de toegang tot de landen van Sambas worden ontzegd
; en wat in-

zonderheid de diamanten betreft, de handel daarin zou zelfs aan de

inlandsche kooplieden verboden zijn en het gansche product tegen

matige prijzen aan de Nederlanders moeten worden afgestaan. Ein-

delijk beloofden deze laatsten, ingeval de geneigdheid der Dajaks om
met hunne diamanten naar Landak te komen, voldoende blijken

mogt, hun kantoor te Sukkadana op te breken en zich uitsluitend

J

) Bloemaert
,

bl. 104, 105.

I. 20
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teSambas te komen vestigen, aangezien hunne gelijktijdige vestiging

op beide plaatsen tot gedurige twisten tusschen Sambas en Sukka-

dana aanleiding zou geven 1
).

Inmiddels bad Bloemaert maatregelen getroffen om tot de verde-

diging van Sambas mede te werken. Daar het scheepsvolk vreesde

dat het jagt tegen den grooten aandrang van zoo talrijke praauwen

niet zou bestand zijn, liet bij liet geschut aan land brengen en

zóó plaatsen, dat de rivier daardoor bestreken wrerd. Geen vijand

kwam intussclien opdagen, en welhaast vernam men dat, wel is

waar, de Sultan vanBroenei, bijgestaan door een veertigtal cijnsbare

radja’s en hoofden, met 150 praauwren was in zee gestoken, maar

door een storm tot den terugtogt genoodzaakt wras. Ook waren om-

streeks dezen lijd de hoofden van Kelaka ,
Seribas en Melanouw,

die van Broenei afhankelijk waren geweest, van den Sultan van

dat rijk afgevallen, en hadden de suprematie van dien van Djohor

erkend; terwijl men eindelijk te Broenei een aanval van Djohor

verwachtte. Ofschoon dus de vijandelijke onderneming tegen Sambas

niet was opgegeven , scheen het dat men vooreerst daarvoor niet

ernstig behoefde beducht te zijn 2
).

De onderhaudelingen met de Dajaks over den diamanthandel

slaagden intussclien geenszins naar wenscli. Ofschoon de Vorst van

Sambas kosten noch moeite spaarde om dien handel, die vroeger

in zijn rijk wTas gevestigd geweest, maar bij gebrek van koopers

geheel verloopen was, weder derwaarts te lokken, kwamen geene

steenen opdagen. Wel bragt den 18 dei1 November een afgezant

van Sambas een twintigtal Dajaks, waaronder eenige Orang-kaja’s,

met zich naar de hoofdplaats, om over eene overeenkomst te

onderhandelen, die dan ook werkelijk tot stand kwam. Maar

ook nadat de Dajaks den 26sten weder waren afgereisd, met de

belofte van binnen vier of vijf weken met diamanten terug te kee*

ren , bleven de zaken in denzelfden toestand. Toen de genoemde

lijd verstreken was, zond de Vorst den 2S3ten December op nieuw

eene praauw naar de bovenlanden met eenige geschenken voor de

hoofden, doch deze keerde onmiddellijk terug met het antwoord,

dat de Dajaks thans te veel te doen hadden met liet binnenbren-

gen der padi , om aan diamanten te kunnen denken. Latere pogin-

') Zie dit contract in zijn geheel bij Bloemaert, bl. 103, 104, en bij

Valentijn, bl. 245, 246.
s

) Bloemaert, bl. 104, 106.
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gen bleven evenzeer zonder vrucht, hetgeen zonder twijfel aan vrees

voor de Ratoe van Sukkadana, wier gezag zich in Landak weder

meer bevestigd had , moet worden toegeschreven 1
). Van de vijan-

dige gezindheden dezer Vorstin had Bloemaert inmiddels nieuwe

bewijzen ontvangen. Hij was namelijk met het jagt naar Karimata

gevaren, dat toen door een der hoofden van Sukkadana uit naam der

Ratoe bestuurd werd, ten einde zich aldaar van bijlen en parangs,

die te Sambas zeer getrokken waren , alsmede van vleesch voor

zijne manschappen te voorzien. Niet zoodra had de Vorstin dit

vernomen, of zij zond aan haren gouverneur bevel om allen handel

met de onzen , op verbeurte eener boete van 1| tail goud , aan de

inwoners te verbieden. Bloemaert zag zich alzoo genoodzaakt onver-

rigter zake weder te vertrekken. Een laatste uitzigt om de Ratoe van

gedachten te doen veranderen , bleef Bloemaert nog overig. Hij

wendde zich namelijk tot den koopman Adam Claesz. te Grissee

,

met het verzoek dat deze zijn invloed bij den vorst van Soerahaja

bezigen zou, opdat hij de Ratoe, die, zooals ons reeds boven

bleek 2
), als Vorstin van Landak van hem afhankelijk was, hevelen

zou , den handel met dat gewest voor ons open te stellen 3
). Het

blijkt echter niet dat ook deze poging eenig gunstig gevolg heeft

opgeleverd.

Zoodanig was de treurige toestand onzer zaken op Borneo’s West-

kust, toen Bloemaert, vergezeld van Pieter Aartszoon, zich den

18den Maart 1610 tot den vorst van Sambas wendde, om hem
nogmaals over den diamanthandel te onderhouden. Hij stelde hem
voor, dat thans een vol jaar in ijdele verwachtingen was verstreken

,

en ook voor het loopende saizoen de tijd
, waarop de diamanten

hadden moeten zijn aangebragt, weder voorbij was; dat onder

zulke omstandigheden de Compagnie, die hier in eene geheele maand

naauwelijks één kleedje verkocht, de kosten harer vestiging te

Sambas niet kon goedmaken. De Vorst, die zich reeds voor lang,

ingevolge den wensch der Dajaks, tot een persoonlijk bezoek in

de binnenlanden had gereed gemaakt, en zich alleen door vrees

voor den aanval van Broenei van dit plan had laten terug houden,

beloofde hem, dat zoo binnen eene maand die van Broenei niet

kwamen opdagen , hij zou opvaren om zelf op alles beter orde te

*) Bloemaert, bl. 105, 106.
s

) Zie bl. 195.
3

) Bloemaert, bl. 105.

20*
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gaan stellen. Te dien einde wenschte hij ook met de hoofden van

Landak , Kiai Aria en den Temonggong, cene overeenkomst te

sluiten ter regeling zijner aanspraken, en om te voorkomen dat zij

hunnen invloed gebruikten om de Dajaks van Sambas af te hou-

den. Kon hij deze hoofden tot erkenning van zijn gezag bewegen,

dan wenschte hij , om dit tegenover Sukkadana te handhaven, eene

sterkte in Landak aan te leggen, indien Bloemaert zich verbinden

wilde , die met 20 a 50 Nederlandsche soldaten te bezetten 1
).

Of aan deze plannen eenig gevolg is gegeven, wordt niet gemeld. Op

dit punt verlaten ons de eigenhandige berigten van Bloemaert met de

vermelding van een op Borneo loopcnd gerucht, dat de Keizer van Ma-

taram op Java op weg zou zijn om alle plaatsen op de Westkust onder

zijn gezag te brengen, ’t geen ons opperhoofd met groote bekommering

vervulde voor de 150 lasten peper, die hij had weten te verzamelen 2
).

Waarschijnlijk staat dit gerucht in verband met een ander , door

Valentijn vermeld, aangaande krijgstoerustingen van den Keizer

van Mataram tegen Soerabaja; doch het een schijnt even ongegrond

als het ander geweest te zijn 3
). Ik heb uit de mededeelingen van

Bloemaert, hoewel doorgaans loopende over zaken van gering gewigt,

rijkelijk geput, dewijl zij in allen gevalle een juister denkbeeld van

den toenmaligen toestand dezer kust geven , dan de overleveringen

der Maleijers
, en in het geheel het omstandigsle berigt aangaande

de Westkust bevatten , dat tot ons is gekomen uit de dagen der

Compagnie. De vrees van dit ligchaam voor openbaarheid heeft zijne

latere handelingen op dit eiland in een digten sluijer gehuld , dien

het mij slechts met veel moeite gelukken zal , hier en daar een

weinig op te tillen. Uit Valentijns berigten moet ik opmaken, dat

de bemoeijingen van Bloemaert ten behoeve van den diamanthandel

althans niet geheel zonder vrucht zijn gebleven ;
althans hij meldt

ons, dat dit opperhoofd, den 10Jen September 1610, met het jagt de

Vliegende Draak te Bantam aankwam , eene aanzienlijke partij stee-

nen met zich brengende. Hij schijnt zijne zending regt moede

geweest te zijn en het ontslag, waarop hij aandrong, daar nu de

tijd, voor welken hij zich verbonden had , verstreken was ,
als eene

verlossing te hebben beschouwd 4
). Waarschijnlijk was Pieter Aarts-

*) Bloemaert, bl. 106 ,
107.

s
) Bloemaert, bl. 107.

s
) Valentijn IV, I, bl. 81.

*) Valentijn, bl. 244.
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zoon op Borneo achter gebleven. In 1616 was, volgens Valcntijn ,

Hendrik Vaak ons opperhoofd op de Westkust, doch hij meldt ons

noch wat hij verriglte, noch hoe lang hij hier vertoefde. Als een

bewijs dat wij nog in 1619 met ‘Sukkadana handelden, vermeldt

dezelfde schrijver, dat den 3den Maart van dat jaar het jagt Delft

met eene lading van 80 last peper vandaar bij de vloot van den

Gouverneur-Generaal Koen voor Jakatra kwam 1
).

Intusschen bleek het meer en meer, dat onze kantoren op Bor-

neo’s Westkust geen voordeel opleverden , waarom Höcren Bewind-

hebberen der 0. I. Compagnie, bij een schrijven van 23 Octoher

1623 last gaven, onder meer andere faktorijen ook die te Sukka-

dana, Sambas naar liet schijnt daaronder begrepen, te ligten. »Dc

Hollanders,” zegt een schrijver, «bespeurden weldra, dat er met de

inwoners van Borneo niet te handelen viel, die zeker het laagste,

wreedste en trouwelooste volk op den aardbodem zijn: zij verlieten

daarom het eiland, en ofschoon herhaaldelijk aangezocht om der-

waarts terug te keeren , hebben zij dit volstandig geweigerd.” De

betrekkingen met de Westkust hieven nu langen tijd te onbeduidend

om eenige bijzondere aandacht te verdienen; het schijnt echter dat

zij nimmer geheel werden afgebroken, en dat de Compagnie steeds

trachtte eene goede verstandhouding met de vorsten van Sambas te

onderhouden. Hetzelfde was het geval ten aanzien van Broenci

,

waar ook de Compagnie vóór 1623 eene faklorij schijnt bezeten te

hebben
;

terwijl zij sedert alleen nu en dan een schip derwaarts

zond , om eene lading peper af te halen 2
).

Omstreeks het genoemde jaar bereikte Giri Moestaka de meer-

derjarigheid en aanvaardde de regering over Sukkadana, onder den

titel van Panembahan van Meliouw, ontleend van de kampong Me-

liouw, in het tegenwoordig gebied van Simpang 3
), waar hij zijne

woonplaats vestigde. Hij volgde hierin de gewoonte der vorsten van

Valentijn, bl. 246; vgl. IV, I, bl. 451, waar intusschen staat, dat

dit jagt van Djambi kwam.
2

) Valentijn, bl. 246, G. Muller, bl. 200, Bekrns bij Logan
, p. 507.

Van den laatsten schrijver zijn de aangehaalde woorden en het berigt om-
trent de faktorij te Broenei. Deze Bekrns was een Duitsch sergeant, die

een zeer gebrekkig verhaal van de reis van Roggeveen in 1721 en 1722
in het licht heeft gegeven. In het echte dagverhaal van Roggeveens reis,

in 1838 door het Zeeuwsch Genootschap uitgegeven, leest men omtrent
Borneo geen woord. Aangaande de verschillende uitgaven van het verhaal

van Behrns raadplege men de voorrede van het Genootschap, bl. 3.
s

) Zie boven
,

bl. 121.
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zijn huis, die gedurig den rijkszetel verlegden, en den naam hun-

ner residentie, voor zooverre zij zich daarnaar lieten noemen, tot

hun gansche gebied uitstrekten. Zijne moeder echter behield het

gezag over Landak, en tevens aanvankelijk ook nog een aandeel

in het bestuur over Sukkadana, doch trok zich later geheel naar

haar erfelijk gebied terug 1
). Van de verschillen met Sambas over

de Dajaks van Landak vernemen wij thans niets meer. Waarschijn-

lijk werd de Ratoe Boenkoe in de regering van hare erflanden opge-

volgd door een jongeren zoon , van wien de latere Pangerans van

Landak afstamden. Dit rijk moest echter de suprematie van Suk-

kadana blijven erkennen
,

gelijk het die waarschijnlijk reeds lang

vóór de lijdelijke vereen igiug erkend had 2
).

*) G. Muller, bl. 335, 336, volgens wien Giri Moeslaka sedert 1624
te zamen met zijne moeder, en sedert 1627 alleen regeerde; doch op de

jaartallen van dezen schrijver is weinig staat te maken.
s
) Gronovius

,
bl. 340, Iiitter, bl. 170, de Roy, bl. 129, 130.

i=gS*s£5*SCv’ 23®^



VIERDE HOOFDSTUK.

Giri Moestaka neemt den titel aan van Snltan Mohammed Tsafioe’d-din. —
Radja Tengah, schoonbroeder des Sultans, vestigt zich tc Samba=. — Staat

van Sambas te dier tijd. — Lotgevallen van Radin Soleiman
,

zoon van

Radja Tengah. — Zijne regering tc Sambas onder den titel van Sultan

Mohammed Tsafioe’d-din. — Dood van Sultan Tsafioe’d-din te Sukkadana en

aanvaarding der regering door Sultan Zeinoe’d-din. — Lotgevallen van Radin

Bima en zijne regering te Sambas als Sultan Mohammed Tadjoe’d-din. —
Sultan Omar Akama’d-din (Marhoem Adil) volgt hem op. — Kapitein de

Roy wordt te Ranjer-massin de vertrouwde van eenen Prins van Sukkadana. —
De Roy bezoekt Sukkadana. — Zijne beschrijving van die plaats.

AM. «3-

Door den afstand zijner moeder bleef Panembahan Giri Moestaka

alleen heerscher in het rijk van Sukkadana en Matan. Hij was

de eerste vorst van zijn geslacht, die den Arabischen titel van

Sultan, en daarbij , volgens de gewoonte der Islamietische vorsten,

tevens een Arabischen naam en bijnaam aannam. Een van Mekka

gekomen sjeikh, Sjemsoe’d-din geheeten, bragt hem,

—

zoo luiden

de inlandsche verbalen, — vandaar een geschenk over, bestaande

uit een kleinen koran en een kostbaren ring met een hyacinthen

steen, benevens een diploma, waarbij hem de rang en titel van

Sultan Mohammed Tsafioe’d-din (opregte vriend der godsdienst) ver-

leend werden. Na deze gebeurtenis vestigde hij zijn verblijf te Ma-

tan , maar bleef zich Sultan van Meliouw noemen , naar bet oord

waar bij als Panembahan bad gewoond *).

Omstreeks dien tijd kwam zich in het rijk van Sukkadana een

aanzienlijk vreemdeling nederzetten , Radja Tengali van Rroenei

,

die zich eerst ten gevolge van geschillen met zijnen broeder Radja

Abdoe’llah gedwongen bad gezien vandaar naar Kclaka tc verhui-

zen , doch na een tweejarig verblijf te dier plaatse verder trok

’) Netscher, bl. 11, G. Muller, bl. 33G.
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naar Sukkadana. Hier trad hij in dienst van den Sultan , en wist

zich zoodanig in zijne gunst te dringen, dat deze Vorst liet voor-

nemen opvatte, hem met zijne zuster Ratoe Soeria Koesoema door

den echt te verbinden. Eenige jaren nadat dit huwelijk met de

vereischte plegtigheden voltrokken was, vroegen de echtelingen van

den Sultan , dat hij hun het gebied der Sambas-rivier schenken

zou, waar zij zich wilden vestigen. De Sultan belegde daarop den

raad zijner mantri’s, om met hen het verzoek van zijnen schoon-

broeder te overwegen , en daar dezen van oordeel waren , dat door

deze vestiging het aanzien des rijks zou vermeerderd worden , en

dat men , in geval van nood , op de ondersteuning van Radja Tengah

zou kunnen rekenen, vond zijne bede een gunstig oor, en vertrok

hij W'eldra met zijn gezin en veertig gewapende praauwen naar

Sambas. Wij zien dus hier den Sultan van Sukkadana als op-

perheer over het gebied van Sambas beschikken en eene volk-

planting derwaarts uitzenden, niettegenstaande daar reeds lang een

vorstenhuis regeerde, dat aan Djohor cijnsbaar was 1
). Waarop

de Vorst van Sukkadana zijn regt grondde om alzoo over vreemd

grondgebied te beschikken, schuilt in het duister 2
); genoeg dat

de vestiging op vreedzame wijze tot stand kwam , en dat de rege-

ring over dat rijk weldra in het geslacht van Radja Tengah over-

ging, zoodat de suprematie van Sukkadana aldaar voor het vervolg

gevestigd werd.

De zetel van het rijk van Sambas was nog altijd te Kota-lama,

maar de Radja , Ratoe Sapodak 3
) , wras kort te voren overleden

,

gecne andere kinderen nalatende dan twee dochters, van welke de

oudste aan zijns broeders zoon, Pangeran Praboe Kentjana, gehuwd

was. Reeds gedurende het leven zijns schoonvaders was deze prins

met den titel van Ratoe Anom Koesoema Joeda tot deelgenoot in de

regering aangenomen, en thans voerde hij alleen het hoogste gezag,

terwijl zijn broeder Pangeran Mangkoe-rat het bestuur als Palih

onder hem uitoefende. Radja Tengah werd door den Ratoe wel

ontvangen, en bleef met de zijnen in afzonderlijke kampongs rustig

te Sambas (Kota-lama) wonen. De oudste van Radja Tengah’s drie

*) Zie boven bl. 180 en 204.
s
)

Ygl. boven, bl. 183. Ook merke men op, dat de titels Praboe

Kentjana
,
Mangkoe-rat enz.

,
die zoo aanstonds zullen voorkomen

,
geheel

Javaansck zijn.

3

) Zie boven, bl. 203.
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zonen, Radin Soleiman , verbond zich door den echt met de nog

overgeblevene dochter van Ratoe Sapodak , en werd daardoor de

zwager van den regerenden Vorst, terwijl Radja Tengah eenigen tijd

na de voltrekking des huwelijks overleed 1
).

Omstreeks dezen tijd wilde de Ratoe van Sambas een bezoek

afleggen bij zijnen leenheer, den Sultan van Djohor, gelijk bij dat

van tijd tot tijd gewoon was, en droeg, gedurende zijn afwezen, de

waarneming van het bestuur op aan zijnen broeder Pangeran Mang-

koe-rat en zijnen schoonbroeder Radin Soleiman. De eerste oefende

het gezag uit binnen de hoofdplaats en in het vorstelijk paleis, en

regelde de regtsbedeeling , terwijl aan Radin Soleiman het opzigt

werd toevertrouwd over alles wat buiten de Rota was , inzonder-

heid over de oorlogskrachtcn des rijks. Met de hulp van twee

ervaren mantri’s, de broeders Kiai Dipa Sari en Kiai Satia Bakhti,

wist hij deze op een zeer voldoenden voet te brengen ,
terwijl het

hem te gelijker tijd gelukte de genegenheid der bevolking meer en

meer te winnen.

De toenemende populariteit van Radin Soleiman vervulde Pange-

ran Mangkoe-rat met afgunst en wrevel , en noopte hem tot maat-

regelen om zijnen mededinger ten val te brengen. De Ratoe had

geene voorspoedige reis gehad. Met zeventig praauwen van Sambas

vertrokken
, had hij eerst de Tambelan-eilanden aangedaan , om de

reis naar Djohor gezamenlijk met hunnen Petinggi te vervolgen.

Kort nadat zij vandaar vertrokken waren, werd de wind ongunstig

en noodzaakte hen naar Tambelan terug te koeren, waar de Ratoe

van Sambas geruimen tijd bleef vertoeven, om den gunstigen moe-

son af te wachten. Hierheen zond Pangeran Mangkoe-rat, na overleg

met zijns broeders meest vertrouwden mantri, een bode, om hem

voor de plannen van Radin Soleiman te waarschuwen
,
hem op-

merkzaam te maken op de groote magt, die deze had uitgerust,

en hem te raden ten spoedigste naar Sambas terug te keeren.

De Ratoe zond hierop dadelijk brieven af aan zijn broeder en

schoonbroeder , met berigt dat hij
, zoo zich geene beletselen voor-

*) Netscher, bl. 2—4. Na den dood van Ratoe Sapodak noemt de
Maleiscke tekst zijnen schoonzoon en opvolger alleen Ratoe

,
niet Rat^e

Anom
; en de heer Netscher heeft in de vertaling dit laatste woord ten

onregte in parenthesi aan den naam Ratoe toegevoegd
,

niet bedenkende
dat de titel Ratoe Anom, d. i. de jonge Vorst, slechts te pas komt, zoo

lang ook nog een oudere deelt in het bestuur.
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deden, met de eerste opkomende maan naar Sambas zou tcrugkee*

ren. Radin Soleiman zond Kiai Satia Bakhti met tien praauwen

naar den mond der rivier, om den Vorst op te wachten; duch de

Pangeran zond geene vaartuigen tot dat einde af. De Kiai gaf aan

den Vorst een verslag van den toestand des lands , hetwelk hem
de volkomen overtuiging gaf, dat de beschuldigingen tegen Radin

Soleiman ongegrond waren; doch toen Pangeran Mangkoe-rat, na de

terugkomst van den Ratoe ter hoofdplaats, bespeurde dat zijn las*

ter geen ingang gevonden had, liet hij zich zoozeer door zijne

drift vervoeren , dat hij Kiai Satia Bakhti liet grijpen en ombren-

gen , onder voorgeven dat hij gepoogd had hem bij zijnen broeder

in kwaden reuk te brengen. Kiai Dipa Sari had niet zoodra deze

daad van geweld vernomen , of hij spoedde zich tot Radin Solei-

man met de bede dat hij hem voldoening zou verschaffen , tenzij

de schuld zijns broeders kon bewezen worden. Radin Soleiman

stelde daarop de zaak aan den Ratoe voor , die hem beloofde ze

ten spoedigste te onderzoeken; maar toen er na twee maanden nog

geen aanvang met het onderzoek gemaakt was, voelde hij zich ge-

krenkt en begon de uitwerking der kuiperijen van Pangeran Mang-

koe-rat ook voor zich zelven te vreezen. Hij stelde daarop aan

zijne echtgenoot voor eene andere woonplaats te gaan zoeken, en

toen deze zich bereid verklaarde hem overal te volgen , zakte hij , ver-

gezeld van zijn gezin en van Kiai Dipa Sari , de rivier af tot Kota-

bangoen , aan het vereenigings-punt der groote en kleine Sambas-

rivier 1
), met voornemen om vandaar verder den mond uit te varen.

Doch eer hij dit plan kon volvoeren, ontving hij een bezoek van

drie mantri’s , die hem op het dringendst baden terug te keeren ;

zijne echtgenoot raadde hem echter af aan hunne smeekingen ge-

hoor te geven, uitroepende, dat zij bedriegers waren, die hem ten

verderve wilden brengen. De mantri’s wierpen deze beschuldiging

ver van zich , verklarende dat zij voor Radin Soleiman dcnzelfden

eerbied koesterden als voor den Ratoe. Amas ajoe Bongsoe —
zoo heette de vrouw van den Radin ,

— vroeg hun toen of zij dit

wilden beëedigen. » Niet eens ,” was het antwoord, »maar wel

honderdmaal willen wij dit beëedigen.” De prinses nam daarop

‘) Volgens Netscher
,

bl. 20, die zegt dat deze plaats ook Kampong
Baroe genoemd wordt. Onder dezen laatsten naam vind ik haar vermeld

op de bl. 91 aangehaalde schets van den mond der Sambas-rivier. Er
schijnt thans weinig meer van overig

;
vgl. bl. 9G.
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haars echtgenoots erfkris en dompelde dien in water , dat zij ver-

volgens den mantri’s te drinken gaf, hun te gelijker tijd met de

punt van de kris eene kleine snede in den hals gevende; en ter-

wijl zij met den vinger daarover wreven en er een droppel bloeds

uitdrukten, sprak Radin Soleiman: «indien een uwer verraad jegens

mij pleegt, zal geen andere kris dan de mijne hem treffen.” Hierna

beraadslaagden zij over hetgeen hun te doen stond , en over de

middelen om aan Radin Soleiman voldoening te verschaffen.

De drie mantri’s keerden daarop terug naar Kota-lama, waar zij

aan den Ratoe verslag gaven van het plan van Radin Soleiman , om

met al degenen van zijn volk, die hem volgen wilden, eene an-

dere woonplaats op te zoeken , en van hunne pogingen om hem

terug te houden. De Ratoe stelde hun voor de belangen en wen-

schen van Radin Soleiman aan Pangeran Mangkoe-rat, als den

rijksbestuurder, kenbaar te maken. Deze echter ontstak in hevigen

toorn , en verweet aan de mantri’s , dat zij Radin Soleiman onder-

steunen en den Ratoe afvallen wilden, terwijl hij hun zelfs de

grievendste scheldwoorden, zoo als » hond” en «zwijn”, niet spaarde.

De mantri’s waren zoozeer gebelgd, dat zij zonder een woord meer

te zeggen vertrokken , en , zonder verder voor den Ratoe te ver-

schijnen, de rivier afzakten, om zich tot Radin Soleiman te bege-

ven. Nadat zij hem hun wedervaren hadden medegedeeld , raad-

den zij hem dadelijk de rivier weder op te varen , met de verze-

kering, dat zij des noods hun leven voor hem veil hadden. Radin

Soleiman gaf aan dezen raad in zoo verre gehoor, dat hij zich

wat liooger aan de rivier vestigde, en er eene nieuwe negerie

bouwde, onder den naarn vam Kota-bandar 1
). De gunst, die hij

sinds lang bij de bevolking van Sambas had genoten, en de kne-

velarijen van hen , die het gezag in naam van den Ratoe uitoefenden

,

hadden ten gevolge , dat de bevolking van Kota-lama weldra naar

Kota-bandar over kwam , en slechts een gering getal onmiddellijke

onderhoorigen bij Pangeran Mangkoe-rat vereenigd bleef. De Ratoe,

tusschen zijn broeder en schoonbroeder geplaatst, achtte het best

zich aan de moeijelijkheden van zijnen toestand door eene verhui-

zing te onttrekken, en maakte zich gereed om zich met zijn gezin,

zijne volgelingen en zijne oorlogsvaartuigen naar Selakouw te be-

geven. Toen hij tot Kota-bangoen was afgezakt, kwamen de reeds

meermalen genoemde drie mantri’s ook hem hunne opwachting ma-

’) De ligging dezer plaats is onbekend.
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ken. Nadat hij hun zijn voornemen medegedeeld
, en hun te ken-

nen gegeven had, dat hij het bestuur over -Sambas aan zijnen

schoonbroeder Radin Soleiman en aan hen drieën wilde overlaten ,

stelden zij hem voor om Radin Soleiman te doen roepen
, terwijl

zij den twijfel van den Ratoe of hij wel zou willen komen, met

de verzekering van zijne trouw beantwoordden. De mantri’s spoed-

den zich daarop naar Kota-bandar tot Radin Soleiman , dien zij

niet zonder moeite, en na hernieuwde bezwering van de zuiverheid

hunner bedoelingen, overhaalden hen met zijne gemalin te volgen;

1‘ij vorderde zelfs, dat hunne vrouwen en kinderen, als een on-

derpand hunner trouw, den togt zouden vergezellen.

Toen Radin Soleiman bij den Ratoe gekomen was, zeide deze:

i> Ik ga verhuizen naar Selakouw; gij, die achter blijft om het land

te besturen, draag goede zorg voor mijne onderdanen.” Radin So-

leiman beloofde hem zijne voorschriften op te volgen, en ontving

tevens van hem twee kanonnen en twee lilla’s ten geschenke, als

teekenen van het hem opgedragen vorstelijk gezag en tevens als

middelen om het te handhaven 1
). De Ratoe vertrok daarop naar

Selakouw, en werd niet lang daarna door zijnen broeder Pangeran

Mangkoe-rat, die thans te laat inzag dat hij verkeerd had gehan-

deld en zich waarschijnlijk niet langer kon handhaven, derwaarts

gevolgd

2

). Radin Soleiman bleef drie jaren te Kota-bandar geves-

tigd , en verlegde toen den zetel van zijn rijk naar Loeboek-ma-

doeng , waar hij eene versterkte negerie bouwde 3). Bij deze gele-

genheid 'werd hem door al zijne mantri’s de titel gegeven van Sultan

en de naam van Mohammed Tsafioe’d-din , in navolging van dien

van zijnen oom, den Sultan van Sukkadana 4
). Zijn eerste staats-

dienaar of rijksbestierder, die zich
,

insgelijks naar eenen oom van

moeders zijde te Sukkadana, Radin Abdoe’I-Wahhab noemen liet,

ontving den titel van Pangeran Bandahara (schatbewaarder), die nog

steeds te Sambas door den voornaamsten mantri gevoerd wordt 5
).

De afstammelingen van Sultan Mohammed Tsafioe’d-din regeren

tot op den huidigen dag te Sambas. Het blijkt uit het hier mede-

gedeelde verhaal, dat dit vorstelijk huis door zijnen stamvader

J

) Netscher, bl. 4— 11.
2
) Netscher, bl. 13.

3
) Ook van deze plaats is de ligging onbekend.

4
) Netscher, bl. 12, 15.

5

) Zie Francis, bl. 16.



219

Radja Tengali met dat van Broenei en door zijne stammoeder

Ratoe Soeria Koesoema met dat van Sukkadana verwant is 1
).

Ons verhaal keert thans naar Sukkadana terug , waar Sultan

Mohammed Tsafioe’d-din lang en vreedzaam regeerde. Hij beijverde

zich zeer om den handel van Sukkadana , die door de oorlogen

zijner moeder eenigzins geleden had, weder op te beuren. Vooral

de Engelschen begonnen te dier tijde op Sukkadana handel te drij-

ven en vestigden er zelfs eenc faktorij 2
). Daarentegen geraakte

onder zijne regering Kota-lama geheel en al in verval, terwijl de

bevolking zich deels naar Matan, deels naar Sukkadana verstrooide.

De Sultan betoonde zich een ijverig Muzelman en verwierf zich bij

zijne onderdanen den eervollen bijnaam van Sultan jang ati brisih,

d. i. de opregte van hart. Zijn dood schijnt na het midden der

17 de eeuw te hebben plaats gehad, terwijl hij achter Meliouw, op

den Boekit-Laut , werd begraven 3
).

Pangeran Moeda ,
de eenige zoon van Sultan Tsafioe’d-din, was

cenige jaren vóór zijnen vader overleden
;

bij had echter een zoon

nagelaten, die tot troonsopvolger bestemd, maar bij den dood zijns

grootvaders nog minderjarig was. De Pangerans Djaga en Djaga di

Laga , beide zonen van Radin Koesoema , eenen broeder van Paiiem-

baban Giri Koesoema , en naaste bloedverwanten van den jongen

Vorst, maakten zich op eigen gezag van het bestuur meester,

ofschoon zij zich later door de mantri’s de waardigheid van Rijks-

bestuurders lieten opdragen. Toen echter de jonge prins meerder-

jarig geworden was, aanvaardde hij in persoon de regering, onder

den titel van Mohammed Zeinoe’d-din, Sultan van Skoesor 4
).

Onder de regering van dezen nieuwen Vorst vertoonde zich te

‘) Vgl. Tijdschr. v. N. I., Jaarg. IX, Dl. III, bl. 233.
2

)
Zie Inleiding, bl. XLVI.

3

) G. Muller, bl. 336, 337. Deze schrijver stelt den dood van Sultan

Tsafioe’d-din in" 1677. Er is alle reden om te denken
,

dat zijne chrono-

logie hier en vervolgens den loop der gebeurtenissen een 20 a 25tal jaren

vooruitsnelt. Het berigt van denzelfilen schrijver aangaande een oorlog door
Sultan Tsafioe’d-din met Landak gevoerd, heb ik niet durven opnemen,
omdat ik geloof dat het op eene verwarring met het gebeurde onder Sultan

Zeinoe’d-din berust, waarover beneden.

*) G. Muller, bl. 338. Aangaande den oorsprong van den titel Sultan

of Ratoe van Skoesor geeft hij geene opheldering. Van de tussekenrege-

ring der Pangerans Djaga en Djaga di Laga, die volgens Muller van 1677
tot 1694 zou geduurd hebben, weet de Maleische kronijk bij Netscher, bl.

15, niets. Ook doet zij Sultan Zeinoe’d-din als den zoon van Sultan Tsa-
fioe’d-din voorkomen.
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Sukkadana , Radin Bima , zoon van Sultan Tsafioe’d-din van Sara-

bas , die op bevel zijns vaders zijne verwanten van grootmoeders

zijde kwam bezoeken. Sultan Zeinoe’d-din verbond hem in het

huwelijk met zijne zuster Indra Koesoema , en uit dezen echt

werd weldra een zoon geboren ,
die , omdat hij te Meliouw x

)
nabij

Sukkadana het levenslicht aanschouwde, den titel van Radin Meli-

ouw ontving. Toen deze jonge prins zoo ver was opgegroeid dat

hij gaan kon , keerde Radin Bima met hem en zijne moeder naar

Sambas terug, waar zij met de meeste hartelijkheid door zijne

ouders ontvangen werden. Niet lang daarna gelastte hem zijn

vader ook te Broenei zijne opwachting te gaan maken. De Vorst

van dit gewest schonk hem den titel van Sultan Mohammed Ta-

djoe’d-din, en begiftigde hem met de insigniën der vorstelijke waar-

digheid. In Sambas terug gekomen aanvaardde hij aldaar het be-

stuur als mederegent zijns vaders , wiens jaren reeds vrij hoog

geklommen waren. De zetel des bcwinds bleef vooreerst nog te

Loeboek-madoeng , doch later verwierf Sultan Tadjoe’d-din de toe-

stemming van zijnen vader tot het aanleggen eener nieuwe ver-

sterkte negerie te Moeara-Oclakan , die hij vervolgens tot zijne

residentie koos. Daar van geene latere verplaatsing van den rijks-

zetel wrordt gewaagd, acht ik het waarschijnlijk dat deze negerie

dezelfde is, die thans, even als het geheele rijk, altijd met den

naam van Sambas genoemd wordt 2
). Deze gissing wordt versterkt

*) In de Maleische kronijk bij Netscher, bl. 12, heet deze plaats Soe-

ngei Malia (UU). Misschien is dit dc correctere schrijfwijze van den naam

der plaats, die ik, bl. 121 en vervolgens overal
,

in navolging van G. Muller
,

even als het bekende staatje in het gebied der Kapoeas, Meliouw genoemd heb.

Wij zullen beneden zien, dat deze Radin Meliouw later te Sambas regeerde

met den titel van Sultan Omar Akama’d-din
,

en na zijnen dood Marhoem

Adil genoemd wordt. Volgens G. Muller, bl. 208 en 335, zou deze Adil,

van wien ook hij zegt dat hij te Meliouw geboren was, te Sambas gere-

geerd hebben onder den naam van Sultan Mohammed Djelaoe’d-din
,

doch

een zoon geweest zijn niet uit het huwelijk van Radin Bima, maar uit dat

van Radja Tengah met eene prinses uit het huis van Sukkadana. (Zie bo-

ven, bl. 41.) Klaarblijkelijk zijn hier twee gelijksoortige gebeurtenissen met

elkander verward. Nog erger is het wanneer Muller dezen Adil een con-

tract laat sluiten met Bloemaert. (Zie boven, bl. 204.) Dit zal een ana-

chronisme van niet veel minder dan eene eeuw zijn, en t is vreemd dat

Netscher, bl. 20, noot 24, dit niet heeft opgemerkt.
2

) Even als Ngabang niet zelden Landak en Kajoeng somtijds Matan

genoemd wordt. Het tegenwoordige Sambas ligt ter plaatse, waar zich de

Kleine-Sambas-rivier met eenen zijtak vereenigt (boven, bl. 91, 92). Ik

gis dat die zijtak Oelakan
,
en dus de plaats der vereeniging Moeara-Oela-

kan (mond der Oelakan) genoemd werd.
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en schier boven allen twijfel verheven door hetgeen het verhaal er

bijvoegt, dat te gelijker tijd verschansingen te Moeara-Batoeng

werden opgeworpen. Batoeng is de naam eener spruit, die zich

een weinig beneden de hoofdplaats met de Klei nc-ri vier van Sam-

bas vereenigt , ter plaatse waar thans het Nederlandsch établisse-

ment is gelegen 1
). Niet lang na de stichting der nieuwe negerie

overleed Sultan Tsafioe’d-din , en hield Sultan Mohammed Ta*

djoe’d-din alleen de teugels van het bewind over Sambas in han-

den 2
).

Onder de regering van dezen vorst werd Selakouw, dat sedert de

verhuizing van den Ratoc van Sambas en van Pangeran Mangkoe-

rat derwaarts een afzonderlijk vorstendom had uitgemaakt, ’t welk

echter bij het stijgend aanzien der Sultans van Sambas als van

hen afhankelijk beschouwd werd , onder het regtstreeksch beheer

der vorsten van Sambas gebragt. De uitgeweken Ratoe van Sambas

had het bestuur over Selakouw bij zijnen dood nagelaten aan zijnen

zoon Radin Bakoet, dien hij met eene dochter van Pangeran Mang-

koe-rat in het huwelijk had verbonden. De nieuwe vorst nam den

titel aan van Panembahan Balei-pinang, ongetwijfeld naar eene kam-

pong, die hij aan eene spruit van dien naam , welke zich met de ri-

vier van Selakouw vereenigt, zal hebben aangelegd. Deze Vorst werd

opgevolgd door zijnen zoon Amas Doengoen, doch deze had slechts

veertig dagen geregeerd , toen Sultan Tadjoe’d-din hem met al zijn

volk naar Sambas opriep, en alzoo aan het afzonderlijk bestaan

van dezen kleinen staat een einde maakte 3
).

Sultan Tadjoe’d-din ontving na zijn overlijden den naam van

Marhoem Bima. Hij werd in de regering opgevolgd door zijnen

reeds vermelden zoon Radin Meliouw, wien Hij reeds te voren den

titel van Sultan Omar Akama’d-din had geschonken , doch die

meer algemeen bekend is onder zijnen eervollen bijnaam Adil, d. i.

‘) Ik vind den naam Batoeng (of juister, met een onbeduidend ver-

schil, Betoeng) voor deze spruit op de schets van de monding der Sambas-
rivier, boven aangehaald, bl. 91. Over de ligging van het établissement

zie bl. 94. Netscher wist, bl. 20, noch omtrent de ligging van Moeara-
Oelakan

, noch omtrent die van Moeara-Batoeng iets op te geven.
2

) Zie over Radin Bima, Netscher, bl. 12, 13, 16, op welke laatste

plaats tweemalen Radin Soleiman in plaats van Radin Bima genoemd wordt.

De heer Netscher merkt teregt, bl. 22, op, dat dit laatste berigt met het

vroegere onvereenigbaar is, maar het komt mij voor dat de oorzaak van
het verschil alleen in eene schrijffout is te zoeken.

8

) Netscher, bl. 13, 14, 20 (vgl. bl. 2).
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de regtvaardige , zoodat hij in dc herinnering des volks nog steeds

onder den naam van Marhoem Adil leeft 1
).

Wij moeten nu wederom den blik wenden naar Sukkadana, en

zien wat daar inmiddels was voorgevallen. Wij hebben omstreeks

dezen tijd weder berigten aangaande dat rijk van eenen Nederlan-

der , wiens avontuurlijk reisverhaal ons echter weinig vertrouwen

omtrent zijne waarheidsliefde inboezemt. Ik bedoel den reeds meer-

malen gemelden Jacob Janszoon de Roy, die zich van 1692 tot

1696 in het rijk van Banjer-massin ophield 2
). Hij zou hier op

zeer gemeenzamen voet met eenen prins van Sukkadana hebben

omgegaan, van wiens lotgevallen hij het volgende verhaalt.

Deze prins
, Pangeran Marta-ning-rat geheeten

, had den ouder-

dom van 22 of 23 jaren bereikt , en muntte uit door schoonheid
,

goedheid , opregtheid en dapperheid , door welke gaven en deugden

hij zich de gunst van zijns vaders onderdanen in hooge mate

verworven had. Hij had echter een geduchten vijand in een hal-

ven broeder, gesproten uit een tweede huwelijk des Sultans, en

Pangeran Poera-baja getiteld , wiens moeder van haren invloed op

den Sultan had weten gebruik te maken , om hem te bewegen

haren zoon , met achterstelling van Pangeran Marta-ning-rat , tot

zijnen opvolger te verklaren. Doch desniettegenstaande bleven moe-

der en zoon zoozeer beducht voor de gunst, die de verongelijkte

prins bij het volk genoot , dat zij hem naar het leven stonden.

Ten gevolge van vergift , dat hem door hun toedoen werd ingege-

ven , stortte hij in eene ziekte, die hem in een kwijnenden

toestand bragt en het gebruik zijner oogen deed verliezen, en

Pangeran Poera-baja dreef zijnen overmoed zoo ver, dat hij zijnen

nu weerloozen broeder zijne vrouw, die door buitengewone schoon-

heid uitmuntte, en zijne juweelcn met geweld ontnam. Doch ook

hiermede niet tevreden , zocht hij zijnen mededinger te verwijde-

ren , die daarop naar Banjer-massin gezonden werd , onder het

voorwendsel, dat hij zich daar moest laten genezen. Het schijnt

dat de faam van de Roy ,
die met de kennis eeniger eenvoudige

middelen te Banjer-massin onderscheidenene genezingen gewrocht

had 3
) , als het middel werd gebezigd om hem derwaarts te

*) Netscher, bl. 13, 14, 16. „Marhoem” beteekent : die genade heeft

gevonden
,
de zalige.

2
) Vgl. over hem Inleiding, bl. XL.
3

) De Roy
,

bl. 34.
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njer-massin gekomen was, zond hij eenige dergrooten, die hem ver-

gezelden, tot de Roy, om hem uit te noodigen de genezing zijner oogen

te beproeven. De Roy stemde daarin toe , en werd daarop des avonds

met een fraai versierd vaartuig afgehaald eu hij den prins gebragt,

dien hij, naar de gewoonte der inlandsche grooten, van een aanzien-

lijken stoet omgeven vond. De prins beklaagde hem over de onaange-

naamheden en geweldenarijen, waaraan hij te Banjer-massin was

bloot gesteld , en drong er op aan dat hij hem , wanneer hij her-

steld zou zijn, naar zijn vaderland zou vergezellen. Nadat de prins

eenige weken door de Roy was behandeld geworden, begon hij veel

verligting te bespeuren , daar hij de kleuren weder onderscheiden

en zonder leidsman gaan kon , tot verbazing niet slechts van den

Sultan van Banjer-massiu ,
bij wien bij zijne opwachting ging

maken , maar ook van de Roy zelven , die zulke goede gevolgen

van zijne kunst niet had durven verwachten. De prins had inmid-

dels de Roy met zijne ongelukken bekend gemaakt, en het herstel

van zijn gezigt en zijne krachten hadden bij hem den wensch ver-

levendigd, om zich op Pangeran Poera-baja te wreken en dien op

zijne beurt den voet te ligten
;

hij was zelfs met de Roy in over-

leg getreden over de mogelijkheid om hulp te erlangen van de

0. I. Compagnie , aan welke hij het opwerpen eener sterkte te

Sukkadana, benevens den vrijen diamanthandel, wilde toestaan. »Ik

wil liever,” dus sprak hij , » mij eene eerlijke onderwerping aan de

Compagnie getroosten, dan als slaaf te leven onder de dwingelandij

van een trouwloozen broeder. Mij ontbreekt geen moed,” riep hij

met tranen in de oogen uit, »en evenmin de middelen om de on-

derneming tot een gewenschten uitslag te brengen. Hij is evenzeer

bij de ingezetenen gehaat , als ik door hen bemind word. Mijne

zaak is regtvaardig, de zijne onregtvaardig
; en daarom vertrouw

ik dat de hemel mijne wapenen begunstigen zal.” De Roy gevoelde

zoo veel medelijden met de jeugd en de rampen van dezen prins

,

dat hij zich bereid verklaarde hem naar Sukkadana te vergezellen

en hem naar zijn vermogen bij te staan.

Intusschen was Pangeran Marta-ning-rat ook in het land zijner

vreemdelingschap door het ongeluk vervolgd. De brieven zijner

vijanden te Sukkadana, met geschenken gepaard, zett’en de rijks-

grooten van Banjer-massin tegen hem op ;
de broeder des Sultans

beroofde hem door eene verfoeijelijke list van zijne tweede vrouw;

I. 21
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en de mantri’s slaagden er in, op welke wijze weet onze schrijver

niet te melden, achter de geheime raadslagen van den prins te

komen , en namen zich voor zijne plannen te verijdelen , door

hem van zijnen Ilollandschen vriend te scheiden, en hem alzoo

zoowel van zijne diensten tot de herkrijging zijner gezondheid, als

van zijne raadgevingen in staatszaken te berooven. De prins
,

ge-

lijk reeds gemeld is , zijne opwachting bij den Sultan makende

,

had van hem verlof gevraagd en verworven om de Roy met

zich te voeren naar Sukkadana , ten einde zich verder door

hem te laten herstellen. Reeds waren hunne toebereidselen vol-

tooid en zij gereed om zich in te schepen
, toen een der rijks-

grooten , uit naam van den Sultan , den prins kwam aanzeg-

gen, dat hij niet mogt vertrekken. Ofschoon een deel der mantri’s

zich tegen dezen maatregel verzet had , op grond dat de prins en

de Roy geene onderdanen van Ranjer-massin waren, hadden echter

de raadgevingen van anderen , die van de volvoering van ’s prinsen

voornemens groot nadeel verwachtten voor de rust en de belangen

des rijks, de overhand behouden, «Wanneer wij hem,” dus spra-

ken zij, »door den schranderen raad van dezen Hollander gesterkt,

laten vertrekken , dan is het te duchten , dat hij zijn oogmerk

bereiken zal
, en dit zal ons een magtigen en gevaarlijken buur-

man geven, die reeds nu op ons misnoegd is en, wanneer hij de

kans klaar ziet, het eerste voorwendsel zal te baat nemen, om zich

wraak te verschaffen , de onderdanen des Sultans te beleedigen

,

en zijne grenzen ten onzen koste uit te breiden.” De Sultan liet

daarop de Roy in verzekerde bewaring stellen; toen hij echter later

verlof had gekregen om de behandeling der oogziekte van den prins

voort te zetten, en weder zijn intrek bij hem genomen had,

kwam , ten gevolge eener zamenspanning met de mantri’s , een

Portugesche kapitein de Roy zijn schip aanbieden , om hem daar-

mede naar Macao te brengen , of hem althans in staat te stellen

naar eene gelegenheid om te zien, om tot zijne landgenooten terug

te keeren. Nadat de Roy hierin had toegestemd, werd ook de ver-

gunning van den Sultan zonder moeite verkregen. Pangeran Marta-

ning-rat was troosteloos , toen hij het berigt der aanstaande schei-

ding vernam, en het kostte de Roy, bij het gezigt zijner tranen,

veel moeite in zijn voornemen te volharden. De prins vergezelde

zijnen vriend tot aan boord , weinig vermoedende dat alles slechts

eene list was, om hen van elkander te scheiden, en keerde daarop



225

naar zijne woning en, eenige dagen later, nog zeer onvolkomen

hersteld, naar zijn vaderland terug. De Roy ontdekte weldra dat

hij het slagtoffer was geweest eener zamenspanning, en, voor zijne

veiligheid beducht , ontsnapte hij aan de handen der Portugezen

,

waarna hij nog geruimen tijd te Banjer-massin bleef vertoeven J
).

Toen de Roy in 1696 van Banjer-massin naar Kota-ringinge**

vlugt was , vond hij gelegenheid vandaar te ontkomen met een

Engelsch schip , waarmede hij vervolgens Sukkadana aandeed 2
).

Aan boord van dit vaartuig bevond zich als tolk een inwoner van

Sukkadana , met wien de Roy zich herhaaldelijk over Pangeran

Marta-ning-rat onderhield. Zoodra dus het schip voor de rivier

van Sukkadana het anker had 'geworpen, en de tolk aan land

was gegaan , om den Sultan daarvan kennis te geven , verscheen de

blinde prins aan boord, met een overvloed van allerlei ververschin-

gen, waarmede onderscheidene praauwen gevuld waren. Hij bad de

Roy zich niet weder van hem te scheiden , en smeekte hem om
vergiffenis , dat hij hem niet met zich had gevoerd , nadat hij aan de

Portugezen ontkomen was. De prins schreef dit toe aan de lis-

ten van eenen Maleijer , die hem argwaan omtrent de Hollanders

had weten in te boezemen , doch wiens boosaardigheid hij later

doorzien had. Thans drong hij er op aan, de Roy naar Batavia te

mogen vergezellen , om in persoon den bijstand der Compagnie te

verzoeken. Daar deze echter geen antwoord had ontvangen op de brie-

ven, die hij vroeger uit Banjer-massin aan den Gouverncur-Generaal

en de Raden van Indië hieromtrent geschreven had, durfde hij van

verdere pogingen niets goeds verwachten, en trachtte hij zoo goed

mogelijk van den prins ontslagen te komen. Hij bragt echter een

bezoek aan den wal en overtuigde zich , zoowel door de verhalen

van den prins als door zijne eigene ondervinding, dat hier goede

winsten door den handel te behalen waren. De Engelsche kapitein

maakte een hoogen prijs van den opium, dien hij aan boord had,

en bedong voor twee stukken Guineesch lijnwaad een bongkal

goud. De Roy voegt er echter bij , dat men met de inlandsche

kooplieden uiterst voorzigtig moest zijn, zoo men zich niet aan lijfs-

gevaar wilde zien blootgesteld 3
).

De verdere bijzonderheden, die de Roy van Sukkadana mededeelt,

’) De Roy, bl. 36—45.
*) Vgl. InleidiDg, bl. XLY.
8

) De Roy, bl. 119—122, 131.

21 *
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zijn uiterst schraal. Hij zegt dat de Sultan in magt verre moest

onderdoen voor dien van Banjer-massin en niet meer dan 1000
gewapende mannen kon op de been brengen, die echter van schiet-

geweer voorzien waren , wat te Banjer-massin niet het geval was.

Hij voegt er bij , dat hier de voornaamste markt was van de dia-

manten van Landak en de kostbare Borneosche kamfer. Om de

eerste maglig te worden en te verhinderen, dat vreemde volken

regtstreeks met die van Landak kwamen handelen, liet de Sultan

altijd eenige wèl bemande oorlogspraauwen voor den mond der La-

wei-rivier kruisen , zoodat die van Landak wel genoodzaakt waren

hem de grootste en beste steenen tegen de prijzen , die hij daar-

voor geven wilde, af te staan. Nogtans gebeurde het wel, dat

vaartuigen van Bantam en Djohor, de waakzaamheid der kruisers

verijdelende, de rivier opvoeren , om hunne waren tegen goud en dia-

manten te ruilen
; en de inboorlingen bedienden zich te liever van

die gelegenheid , daar de magt van den Sultan niet groot genoeg

was, om op zoo verren afstand zeer te vreezen te zijn. De Roy

verheft zeer de schoonheid der Dajaksche meisjes, en zegt dat de

vorsten en grooten van Sukkadana hunne harems bij voorkeur met

vrouwen uit de binnenlanden bevolkten 1
). Valentijn voegt bij deze

door hem overgenomen berigten alleen nog, dat de negerie Sukka-

dana te dier tijde niet meer dan 500 of 600 huizen telde. Of-

schoon het tijdvak, waarvan wij hier spreken, dat wras van haren

grootsten bloei, moet men zich dus wel wachten, haar werkelijk

gewigt af te meten naar den glans, die haar, in de historische

overleveringen der inboorlingen, als de oude hoofdplaats van Bor-

neo’s Westkust omstraalt.

Nadat de Engelsche kapitein zijne zaken te Sukkadana had afge-

daan , vergezelde hem de Roy naar Malakka , vanwaar hij zich ver-

volgens naar Atjin op Sumatra begaf 2
). Het is hier de plaats niet om

hem verder op zijne zonderlinge loopbaan te volgen. Van den Pa-

ngeran Marta-ning-rat is mij verder niets bekend. Wat ik hier van

hem verhaald heb, verspreidt over den gang der gebeurtenissen op

Borneo’s Westkust geen licht, en blijft dus eene geheel op zich zelf

staande bijzonderheid, die echter als bijdrage tot de kennis van de

kuiperijen en kabalen aan de inlandsche hoven niet zonder belang is-

‘) De Roy
,

bl. 132.

*) De Roy, bl. 129—131. Valentijn, bl. 239, beeft schier uitsluitend

uit de Roy geput.
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Kort na het bezoek van de Roy , brak over Sukkadana een lie-

vig onweder los, dat aan de zaken van Borneo’s Westkust eene

geheel andere gedaante gaf, en waarbij wij de Oost-Indische Com-

pagnie , welligt door de vertoogen van de Roy en den bloei van

den handel der Engelschen op Sukkadana op het gewigt dezer kust

meer opmerkzaam geworden, op nieuw, en met meer nadruk dan

vroeger, handelend zullen zien optreden.

—**»»o ©to*«

—



VIJFDE HOOFDSTUK.

De Pangeran van Landak komt in het bezit van den diamant Danau Rad*

ja. — De Sultan van Snkkadana poogt zich van dien steen meester te ma-

ken. — Oorlog tusschen Snkkadana en Landak. — Landak vraagt den bijstand

van Eantam. — Bantam verovert Snkkadana met de hulp der O. I. Com-

pagnie. — Landak en Sukkadana cijnsbaar aan Bantam. — Handel der O. I.

Compagnie op deze gewesten. — De Sultan van Sukkadana roept de hulp

der Boeginezen in. — Vroegere vestiging der Boeginezeu op Borneo’s Oost-

kust. — De Boeginesche prins Daeng Menambon herstelt den Sultan van

Sukkadana op den troon en huwt zijne dochter. — Oorsprong van bet vor-

stengeslacht en de Boeginescbe kolonie te Mampawa. — Boeginesche onderko-

ningen te Riouw. — Opvolgers van Marhoem Adil te Sambas en van Sultan

Zeinoe’d-din te Sukkadana. —^Opkomst van Simpang.

Men zou wanen,’ althans op het tijdstip, waartoe wij thans

genaderd zijn, — de laatste jaren der zeventiende eeuw, — geheel

op historischen bodem te staan; dit is echter, voor zooverre wij de

inlandsche overleveringen moeten volgen , nog geenszins het geval

,

en het verdient opmerking hoe korte tijd, zelfs nog in onze dagen,

toereikend is , om in de verhalen der inlanders van den Archipel

de gebeurtenissen in het kleed van het wonderbare te hullen en

ze geheel het karakter der mythe te geven *). De verovering van

Sukkadana door de wapenen van Bantam, met den bijstand der

O. I. Compagnie, in 1699, wordt door de inlandsche overleveringen

in verband gebragt met de geschiedenis van den grooten diamant

Danau Radja, van welken ik reeds herhaaldelijk gesproken heb.

Dit geschiedt echter op zoo uiteenloopende wijze, dat het verschil

J

) Een sterk sprekend voorbeeld is het inlandsch verhaal der uitbar-

sting van den vuurberg Tambora op Sumbawa in 1815, medegedeeld door

den heer Roorda van Eysinga, in zijn „Handboek der land- en volken-

kunde enz. van Nederlandsch Indië,” Boek III, bl. 37.
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alleen reeds genoegzaam toont, hoe wankel de bodem is, waarop

deze volksverhalen rusten.

Ik heb reeds elders 1
)

gezegd, dat de Roy dezen diamant te

Sukkadana beweert gezien te hebben ;
hij is de eerste Europeaan

,

die daarvan gewag maakt. Inderdaad zou, volgens de inlandsche

verhalen, die diamant, niet lang te voren, uit handen des Pangerans

van Landak in die van den Sultan van Sukkadana gekomen zijn.

Slechts weinige jaren vroeger moet hij , op gezag derzelfde bron ,

door een Dajak aan de Batang-oeloe gevonden, en, volgens het aêl-

oude regt der vorsten om zich alle diamanten van meer dan tien

karaat, tegen eene willekeurige belooning aan den vinder, toe te

eigenen , in het bezit van den toenmaligen vorst van Landak, Pange-

ran Setja Nata 2
)
getiteld

,
gekomen zijn; terwijl de ontdekker, in ruil

voor den onberekenbaren schat, den ijdelen titel van Kiai Djaga di

Laga en het daaraan verbonden voorregt van den gedwongen handel

met een twaalftal Dajaksche huisgezinnen zou ontvangen hebben.

Nogtans bragt het bezit van dezen schat den Landakschen vorsten

geen voordeel aan, daar hij de begeerlijkheid van magtigcr nabu-

ren opwekte , die geene middelen spaarden , om zich van het on-

vergelijkelijk juweel meester te maken 3
).

‘) Boven, bl. 143.
s

) Dit zal wel de regte schrijfwijze zijn voor SaidjaNata, zoo als Bit-

ter, of Sitja Nata, zoo als, op bl. 125, Radermacher beeft.
s
) In dit berigt van de ontdekking des diamants ben ik Eitter, bl.

160—170, gevolgd, zijn verhaal alleen van de romantische inkleeding ont-

doende. Volgens een verhaal bij G. Muller, bl. 228, 333, zou de diamant
onder de regering van Panembahan Giri Koesoema door den Dajak Sipak

in het Matansche gevonden en aan den Vorst ten geschenke aangeboden
zijn, zonder dat hij eenige andere vergelding dan de vriendschap van zijnen

gebieder daarvoor wilde aannemen
;
de verachte heiden zou zich dus den da-

gelijkschen toegang verworven hebben tot de woning en de tafel van den
Vorst, die het eerst op Borneo’s Westkust den Islam had aangenomen.
Doch zie boven, bl. 140. Opdat het blijke, met welk regt ik mij hier en
vervolgens van het romantisch verhaal van den heer Ritter bedien

,
zal ik

mij veroorloven de volgende plaats van dien schrijver uit het aldaar aan-

gehaalde stuk in de „Indiër” af te schrijven. In mijne „Indische herinnerin-

gen,” enz., komt op bl. 147 een verhaal voor, getiteld: „de Diamant.”
Hoezeer nu dat verhaal doormengd is met eene opgave der zeden en ge-

woonten van de Landakkers en der wijze, waarop zij diamanten graven,
welke ik het doel had te doen kennen

;
— hoezeer ik aan hetzelve een

romantischen tint gegeven heb
,

zoo is toch door mij de overlevering let-

tei'lijk gevolgd. De wijze van vinding
;
— de toeëigening door den toen-

maligen vorst van Landak
;
— het huwelijk van een zijner broeders met

de dochter van den Sultan van Sukkadana, onder verpligting om dien

grooten diamant als bruidschat mede te breDgen; — deszclfs vlugt van-
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Wanneer wij het niet zeer geloofwaardige verhaal van sommi-

gen , dat de diamant in het Matansche zelf gevonden en door den

vinder den Sultan van dat rijk ten geschenke aangeboden werd

,

ter zijde stellen , komen de verschillen berigten daarin overeen

,

dat deze kostbare steen uit handen van den Pangeran van Landak

in die van den Sultan van Sukkadana overging
;

doch omtrent de

wijze, waarop dit geschiedde, zijn door Europesche schrijvers twee

onderling strijdige verhalen te boek gesteld. Volgens het eene

zon een Landaksche vorst, bij gelegenheid van zijn huwelijk met

eene prinses van Sukkadana, den diamant als een bewijs van

vriendschap aan den Sultan van dat rijk geschonken hebben *)

;

daar naar Landak terug, dien steen weder medenemende; — de geweld-
dadige inval der Sukkadaners in het Landaksche om daarover wraak te

nemen
;
— de weder-bemagtiging van den diamant door hen ter dier gele-

genheid ;
— het inroepen der hulp van den Sultan van Bantam door den Vorst

van Landak
, om zich wederkeerig te kunnen wreken

,
onder belofte van

hem steeds als zijn leenheer te zullen erkennen, en het tuchtigen van Suk-
kadana

,
ten gevolge van dien

,
door de magt der O. I. Compagnie

,
ver-

eenigd met de Bantammers
,

in 1686 plaats gehad hebbende, zijn allen

daadzaken
,
trouw naar die overlevering geschetst.” Ik moet hierbij alleen

aanmerken dat de bedoelde tuchtiging van Sukkadana, hier, blijkens Va-
lentijn en anderen, ook Bitter zelven in de „Indische herinneringen,” bl.

175, dertien jaren te vroeg is gesteld. Voor ’t overige maakt ook Gr. Mul-
ler, bl. 289, gewag van eene andere overlevering, volgens welke de diamant

bij gelegenheid van het huwelijk eener Landaksche prinses met eenen prins

van Sukkadana in handen der vorsten van laatstgenoemd rijk zou geko-

men zijn; en het is deze, meer met het gewone verhaal overeenstemmende
versie, die, in verband met de meening

,
dat de diamant reeds in het

bezit van Giri Koesoema zou geweest zijn
,
hem op het denkheeld heeft

gebragt der allegorische verklaring, reeds bl. 142 met een woord vermeld,

en die hierop nederkomt
:

„Poetri Boenkoe, dochter en erfgename van

Landak
,

zeer schoon van gestalte en uitmuntend door verstand
,
trok de

opmerkzaamheid van den Panembahan Giri Koesoema
,

vorst van Soengei

en Sukkadana, tot zich, die om hare hand aanhield. Ratoe Praboe, in

den beginne niet gezind om de erfgename van Landak aan eenen regeren-

den vorst uit te huwen, bewilligde hierin eindelijk en begeleidde zijne dochter

op de reis naar Soengei, waar hij de bruid aan haren aanstaanden gemaal

overgaf, en de grootste en kostbaarste schat, welken Landak bezat, aan

Sukkadana overging.” Deze verklaring schijnt mij niets dan eene ijdele

vernufts-speling, onbestaanbaar met den tijd, waarin door de overlevering

zelve, waarop zij steunt, het vinden van den diamant geplaatst wordt.

*) Gronovius, bl. 340, die in strijd met het boven, bl. 140, gezegde,

den Segima en den Danau Radja voor denzelfden steen houdt, maar daar-

entegen van een kleineren diamant
,
dien de Landaksche vorst bij dezelfde

gelegenheid als huwelijksgift aan zijne bruid zou gegeven hebben
,

onder

den naam van Sepalé, gewaagt. Dat een diamant van zoo onberekenbare

waarde als een vrijwillig geschenk aan den Sultan van Sukkadana zou

gegeven zijn, is op zich zelf reeds niet waarschijnlijk; en ook dit doet de
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volgens de andere, die vrij wat meer gezag heeft, en zich beter

in den van elders bekenden gang der gebeurtenissen voegt, zou zij

zich als volgt hebben toegedragen.

Nadat de Pangeran van Landak reeds menig gevaar , dat hem

om den wille van zijnen diamant bedreigd bad, gelukkig was door-

geworsteld, bedacht eindelijk de Sultan van Sukkadana een plan

om zich daarvan meester te maken. Deze Vorst bad eene dochter,

die , hoewel reeds vrij bejaard , nog ongehuwd was. Een plegtig

gezantschap verscheen uit zijnen naam te Monggo, om deze prinses

aan Nia Ahbas , den jongeren broeder des regerenden Pangerans,

als bruid aan te bieden, doch onder de duidelijk en krachtig uit-

gedrukte voorwaarde, dat hij den diamant als bruidschat zou me-

debrengen. De Pangeran , minder vereerd door het aanbod , dan on-

tevreden over de voorwaarde, durfde echter het voorstel van zijnen

magtigen leenheer niet afslaan. Met den titel van Radin bekleed ,

en door een talrijken stoet begeleid , vertrok Nia Abbas met het

kostbaar kleinood naar Sukkadana , waar hij met veel luister in-

gehaald, tot Pangeran verheven, en met des Sultans dochter, die

alles behalve schoon en beminnelijk was , door den echt verbonden

schaal ten voordeele van Ritters verhaal overslaan. Maar bovendien, hoe
is dan

,
volgens Gronovius

,
het ontstaan van den oorlog tusschen Sukka-

dana en Landak te verklaren ? De uitgegeven tekst van zijn verslag is hier

zeer onvolledig; maar in het HS., bl. 4, leest men daaromtrent het vol-

gende: De Landaksche prins, van wien in den tekst is gesproken, zou,

ten gevolge van zijn huwelijk
,
den troon van Sukkadana bestegen hebben

,

en inmiddels de regering over Landak aan zijne vrouw, — Ratoe Bonkok
geheeten

,
— hebben toevertrouwd

,
doch haar later van Monggo hebben

laten weghalen
, om de beide rijken onder een gemeenschappelijk bestuur

te brengen. Dit zou bij de hoofden van Landak groote ontevredenheid

gewekt en hen genoopt hebben de hulp van Bantam in te roepen. Indien

nu met deze Ratoe Bonkok, wat ontwijfelbaar schijnt, Ratoe Boenkoe,
de echtgenoot van Giri Koesoema bedoeld is, dan wordt dit verhaal door
de berigten in ons derde hoofdstuk en de omstandigheid

,
dat de oorlog

van Bantam met Sukkadana zeker wel 70 jaren na den dood dier Vorstin
is uitgebroken

,
voldoende wederlegd. De vraag blijft slechts

,
of zoo schro-

melijke verwarring werkelijk in de inlandsche overleveringen heerscht, dan
wel de berigtgever zelf die door misverstand en achteloosheid heeft te

weeg gebragt.

‘) Ritter noemt hem, bl. 171, Mahmoed
;

doch een vorst van dien

naam komt noch bij Muller
,
noch bij Netscher onder de Sultans van Suk-

kadana voor. Men denke aan eene verwisseling der weinig verschillende

namen Mahmoed en Mohammed
; want het kan niet twijfelachtig zijn of

de gebeurtenissen
,

die ik ga verhalen
,

hadden plaats onder de regering

ven Mohammed Zeinoe’d-din.
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werd. De Landaksche prins had de grootste moeite om te verhin-

deren, dat de Sultan zich in persoon van den steen meester

maakte, naar welks hezit hij zoozeer verlangde, en de voorwaarde

door te drijven, dat alleen zijne vrouw de bewaarster van den di-

amant wezen zou. Eindelijk berustte de Sultan in dien eisch ,

en de prinses droeg drie jaren lang den schat, in een gordel ge-

wikkeld, om het lijf; in dien tijd moet hij door de Roy gezien

zijn. Doch de Landaksche prins vond op den duur noch in zijne

gemelijke en onbevallige echtgenoot, noch in het leven te Suk-

kadana behagen. Nadat hij in stilte de noodige toebereidselen tot

zijne vlugt gemaakt had, ontfutselde hij den diamant aan zijne

vrouw, terwijl zij sliep, en stak met eene praauw in zee. Na
eenig omzwerven kwam hij in Landak terug, waar hij zijnen broe-

der te welkomer was, daar hij hem ook zijnen diamant terug

bragt, ofschoon het bezit na het gebeurde van verdubbeld gevaar

zwanger ging. De Sultan van Sukkadana toch achtte zich zwaar

gehoond en zwoer geduchte wraak.

Terwijl op den Ilari Moeloed, den geboortedag van Mohammed,

de bewoners van Monggo in de missighit vereenigd waren, ontdek-

ten eenige lieden onverwachts eene menigte oorlogspraauwen , die

reeds digt tot de negerie genaderd waren , en eer de bevolking de

wapenen kon aangorden , deed de oorlogskreet der aanvallers
,

ge-

paard met het geluid van trom en bekken, trompet en fluit, de

lucht weêrgalmen. Met de hloote klewang in de hand vielen die

van Landak op hunne weerlooze vijanden aan; al wie vlugten kon

vlood met den Vorst naar de bosschen , wie achter bleef werd zonder

mededoogen neêrgehouwen. Eindelijk bestormden die van Sukka-

dana den dalem , dien zij na een hevigen tegenstand, door den Kiai

Djaga di Laga en zijnen zoon geboden, over hunne lijken binnen-

drongen. Alle kisten en kasten werden opengebroken , vernield en

geplunderd , tot ten laatste een der hoofden den diamant ontdekte

in een kistje, aan het hoofdeinde der vorstelijke slaapstede geplaatst.

Eene afzigtelijk grijnzende en wild rondstarende vrouw, die de han-

den krampachtig aan de ijzeren handvatten van het kistje geslagen

had, moest met geweld verwijderd worden. Het was de vrouw van

Kiai Djaga di Laga , die bij de eerste ontdekking van den diamant van

vreugde en verbazing het verstand had verloren. Toen den volgen-

den dag die van Sukkadana, na Monggo tot den grond te hebben

afgebrand, zich met den kostbaren buit wilden verwijderen, sprong
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de^krankzinnige vrouw in de rivier , zwom met bovenmenschelijke

kracht door de branding eener riam heen , en bereikte de praauw

,

waarin zich^het hoofd bevond, dat den vorigen dag den diamant

gevonden had. Met handen en tanden klemde zij zich aan liet

lage boord, en terwijl het hoofd hare ijzervaste greep poogde los

te wringen, bragt zij hem eensklaps met een badei of kleinen pon-

jaard , dien zij in haren gordel verborgen had , een steek in de

borst toe, die hem over boord deed tuimelen. Te gelijker tijd

schier ontving zij zelve een klewang-houw over het hoofd , en ter-

wijl zij zich aan de sarong van haren gewonden vijand vastklemde;

zonk zij met hem in de diepte: hunne lijken werden nimmer weder-

gevonden *). De verwoesting van Monggo had plaats in 1698.

Wanneer nu de overlevering op dit verhaal laat volgen , dat de

Pangeran van Landak, om zich op Sukkadana te wreken, twee zij-

ner rijksgrooten of penggawa’s als gezanten naar Bantam op Java

zond , ten einde den bijstand des Sultans van dat rijk tot tuchti-

ging van den overmoed van Sukkadana te wreken , waartegen hij

hem aanbood zijne suprematie te erkennen, terwijl een geschenk

van twee schoone diamanten, waaronder een van 54 karaat, als

lokaas moest strekken 2
), dan plaatst zij ons met een geleidelij-

ken overgang op vasten historischen bodem ;
want dat werkelijk

in 1698 de Sultan van Bantam het voornemen opvatte tot eene

expeditie tegen Sukkadana, en dit het volgende jaar met den

bijstand der Oost-Indische Compagnie werkelijk volvoerde, staat

door het omstandig verhaal bij Valentijn vast. Slechts weet de

Nederlandsche geschiedschrijver niets van den diamant als aanlei-

ding tot dezen krijg; doch wat hij zelf als de aanleiding opgeeft

is zoo onbestaanbaar , dat ik niet aarzel aan het inlandsch verhaal

de voorkeur te schenken 3
j.

*) Eitter, bl. 170—175. Ik heb echter eenigen twijfel of het verhaal

van de krankzinnige vrouw niet een bijvoegsel van den schrijver is, mis-

schien gevolgd naar een dergelijk verhaal betreffende den vinder van een
diamant

,
in het bezit des Sultans van Banjer-massin

,
waarvan boven

,
bl.

81 ,
met een woord is gewaagd.

2

) Eitter, bl. 175—178. Op dit punt komt ook Gronovius, bl. 340,
vrij wel met Eitter overeen.

3

) Valentijn zwijgt geheel over deze gebeurtenis in zijne beschrijving

van Borneo
, maar vermeldt ze in de beschrijving van Bantam, IV, I,

bl. 227. Dubois
,
Vies des Gouverneurs, p. 245 ,

geeft eenvoudig een
uittreksel uit Valentijn, en zoo ook van Kampen II, bl. 266. Valentijn

doet het voorkomen, als ware Sukkadana eene bezitting des Sultans van
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De Sultan, die toen te Bantam regeerde, was Aboe’l-Mahasin

Mohammed Zeinoe’l-Abedin, die weinige maanden te voren zijnen

broeder was opgevolgd 1
). Bantam was toen ter tijd reeds geheel

afhankelijk van de Oost-lndische Compagnie en vermogt niets zon-

der hare vergunning en haren bijstand. Door bet vleijend aanbod

der Landaksche gezanten en den glans der diamanten aangelokt,

wendde de Sultan zich tot den Opperlandvoogd en de Raden van

Indië, om hunne medewerking te vragen; en dezen, waarschijnlijk

begeerig om de betrekkingen met Borneo’s Westkust te herstellen, al-

daar vaster voet dan tijdens de vestiging der voormalige kantoren

te erlangen, en hunne Engelsche mededingers zoo mogelijk van-

daar te verwijderen, besloten niet slechts den Sultan bij te staan,

maar de uitvoering zoodanig in eigen handen te nemen, dat deze

daaraan weinig meer dan zijn naam leende. Een welbemand es-

kader, bestaande uit de schepen de Faam, de Bij en de Arend en

8 pentjalangs, en waarbij later nog het schip de Theeboom ge-

voegd werd, vertrok onder het bevel van den Commandeur Roelof

Goens , wien de koopman Jakob Klaaszoon als onderbevelhebber

werd toegevoegd , naar Borneo’s Westkust. Daarbij rustte de Sul-

tan zelf 75 pentjalangs uit, en ook de Landakkers kwamen uit

hunne schuilhoeken te voorschijn , om zich op hunnen vijand te

wreken.

De aanval op Sukkadana had plaats in 1699. De Sultan ,
bij-

Bantam geweest, welke hem door een vorst der binnenlanden ontnomen
was

,
die bovendien een aantal pentjalangs van Bantam geroofd en het

volk tot slaven zou gemaakt hebben. De aanval op Sukkadana zou dus

tegen een vreemden overweldiger zijn gerigt geweest. Ik behoef wel niet

in bijzonderheden aan te wijzen
,
hoe onmogelijk het is in de geschiedenis van

Borneo’s Westkust voor dit bedrijf eene plaats te vinden. Yan de suprematie

van Bamtam over Sukkadana vóór de expeditie van 1699 vindt men nergens

eenig spoor. Eerder ware aan te nemen, dat Bantam door handel en hu-

welijken reeds eenigen invloed op Landak had verkregen
,
zoo als G. Mul-

ler, bl. 208, onderstelt (vgl. boven, bl. 226), dewijl dit te eerder zou verkla-

ren, waarom de Pangeran van Landak zyne toevlugt juist tot Bantam nam.

*) Dus Ritter, bl. 195. Yalentijn, na in de voorafgaande paragraaf de

komst aan de regering van den voorganger diens Sultans, Aboe’l-Fadhl

Mohammed Jahja
,
in 1687, vermeld te hebben, gaat voort van de verrig-

tingen zijns opvolgers gewag te maken
,
zonder opzettelijk van zijne komst

tot den troon te spreken , en Dubois en van Kampen hebben Yalentijn

zoo achteloos gelezen
,

dat zij de verrigtingen van Aboe’l-Mahasin aan

Aboe’l-Fadhl toeschrijven, en de eerste ze zelfs in het jaar 1687 (en dus

onder het bestuur van den Gouv.-Gen. Camphuis in plaats van dat van

van Outkoorn) plaatst, -waarin hij door Crawfurd, II, p. 536, gevolgd is.
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gestaan door een Engelschen koopman , het hoofd der faktonj
,

verdedigde zich aanvankelijk dapper. Een der Nederlandsche sche-

pen geraakte aan den grond , en de Commandeur Goens, die bij den

aanvang der onderneming, door het toevallig afgaan van een vuur-

roer, een duim verloor, aan de gevolgen waarvan hij later overleed,

zag zich genoodzaakt het bevel aan Klaaszoon over te laten. Einde-

lijk echter moest Sukkadana voor de overmagt zwichten
; de negerie

werd platgeschoten, stormenderhand veroverd en verbrand, en de

Sultan, den grooten diamant met zich voerende, vlugtte met zijne

volgelingen naar het gebergte. De Lritsche koopman verdedigde

zich met de zijnen nog veertien dagen in zijne welversterkte fak-

torij
, doch volgde eindelijk den Sultan naar de binnenlanden

,

waardoor eene aanzienlijke hoeveelheid opium *) en stukgoederen den

overwinnaars in handen viel. De Engelschen vonden bij de gevlug-

te bevolking een zoo slecht onthaal, dat zij zich genoodzaakt zagen

naar het strand terug te keeren, doch alle uitwegen afgezet vindende,

om den Sultan de vlugt te versperren , moesten zij zich gevangen

geven, waarbij nog eene som van 1800 rijksdaalders werd buit ge-

maakt 2
). Sukkadana werd tot een Bantamsch wingewest en Sultan

Zeinoe’cl-din van de regering vervallen verklaard; terwijl aan Pangeran

Agoeng , een broeders zoon van den vorigen Sultan , het bestuur

over Sukkadana als vasal van Bantam
, met den titel van Panemba-

han, werd opgedragen. Sultan Zeinoe’d-din vlugtte met vrouwen en

kinderen naar Kota-ringin
;

wij zullen straks zien , welke pogingen

hij later in het werk stelde om het verloren gezag te herwinnen 3
).

1

) Valentijn noemt de ongelooflijke hoeveelheid van 20 a 30 pikols.
2
) Valentijn

,
t. a. p., Bitter, bl. 178, 179.

3

) G. Muller, bl. 338, doet de verheffing van Pangeran Agoeng en de

vlugt van Sultan Zeinoe’d-din als het gevolg van een inlandschen krijg

voorkomen
,
en zwijgt daar ter plaatse geheel van de verovering van Suk-

kadana door Bantam, ofschoon hij hl. 210 met een woord gewaagt van
de hulp door de Bantammers aan Landak in een oorlog tegen Sukkadana
verleend. Gronovius , bl. 310, zegt daarentegen uitdrukkelijk, dat te Suk-
kadana een nieuwe Vorst als vasal van Bantam werd aangesteld, en of-

schoon dit berigt bij hem aan de reeds gemelde onjuiste voorstelling der

vroegere gebeurtenissen is vastgemaakt
,

is het op zich zelf geloofwaardig

en schier onmisbaar. Ik heb gemeend de beide berigten
,
op de wijze als

in den tekst geschied is, tot een geheel te mogen verbinden, in weerwil

zelfs dat G. Muller de verheffing van Pangeran Agoeng eerst omstreeks

1725 stelt. Vgl. wat reeds boven (bl. 219) over zijne chronologie gezegd
is en zich beneden nog nader zal bevestigen. Bitter, bl. 179, zegt alleen

dat Sukkadana een wingewest werd van Bantam, ValeDtijn dat de Sultan

van Bantam in zijne regten op Sukkadana hersteld werd.
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De roof van den diamant was gewroken ; maar de schat zelf

bleef in handen van Sultan Zeinoe’d-din *); en Landak verwisselde

slechts van opperheer, zonder zijnen toestand te verbeteren. Twee
stukken geschut , die vroeger aan Sukkadana behoord hadden

,

werden door Bantam aan de Landakkers geschonken , ten teeken

dat hunne cijnsbaarheid aan Sukkadana had opgehouden 2
); maar

daarentegen moesten zij eene overeenkomst met den Sultan van

Bantam aangaan, waarbij zij, tegen de belofte zijner voortdurende

bescherming , hem als opperheer erkenden , en zich verbonden hem
alle diamanten

, die in het rijk gevonden werden , tegen de helft

der getaxeerde waarde af te staan. Men zegt dat deze overeenkomst

op koperen bladen gegraveerd werd, die later door een zwaren

brand gesmolten zijn. Van nu af verschenen jaarlijks in Landak

twee pentjalangs met eenige Bantamsche hoofden, van eene volmagt

om de diamanten te ontvangen en de noodige gelden ter afreke-

ning voorzien 3
). Zij bleven daar tot zij werden afgelost, en moes-

ten tevens strekken om de zeeroovers af te schrikken van op de

Lawei-rivier eene schuilplaats te zoeken 4
). De Vorsten van Landak

*) En geraakte geenszins, zoo als bij Gronovius , bl. 340 ,
gelezen wordt,

in handen van Bantam. In het HS. echter staat, dat hij in het bezit kwam
van den nieuwen Vorst van Sukkadana, wat wel het alleronwaarschijnlijkst is.

2
) Dit zijn waarschijnlijk de stukken, waarvan de heer Palm, bij Ra-

dermacber, bl. 124, aldus spreekt
: „ ook bevinden zich op ’s prinsen (van

Landak) batterij
,

buiten eenige kleine metalen stukjes
,
twee achtponders

ijzeren kanons; zijnde ’t eene met het Amsterdamsch Compagnies wapen,
en ’t andere met bet Deensche voorzien. Doch hoe zij die boven op
den berg hebben gekregen

,
kunnen wij onmogelijk begrijpen

, van wege
de aanmerkenswaardige steilte.”

3
) Ritter, bl. 179, Gronovius, bl. 340; vgl. ook G. Muller, bl. 210.

Volgens Gronovius voldeed Landak trouw aan de overeenkomst. Muller

zegt, dat Bantam aanvankelijk slechts den voorrang erlangde om de op-

brengst van drie diamantgroeven te koopen, maar allengs zijne eischen hoo-

ger stemde, en eindelijk de te koop aangeboden diamanten als schatting

vorderde. Aan dezen eisch zou de Vorst van Landak geweigerd hebben

zich te onderwerpen
,
en daarop zou een gezantschap van Bantam te Landak

gekomen zijn, met de bedreiging
,
dat, zoo de schatting nog langer uitbleef,

de Sultan die zelf zou komen balen. De Pangeran zou daarop geantwoord

hebben: „Indien de Tijger niet komt, roep ik hem ook niet, zoo hij

komt
,

vrees ik hem niet. De Tijger mag zijne klaauwen op het Stekel-

varken (Landak) beproeven.” Aan de bedreigingen van Bantam zou echter

geen verder gevolg gegeven zijn. Dit verhaal is ook medegedeeld door

Temminck, p. 159, die tevens, door een verregaande achteloosheid, het jaar

1770 opgeeft, als dat waarin Landak, ten gevolge van den oorlog met

Sukkadana
, aan Bantam cijnsbaar werd.

4

) Hartmann HS. I, bl. 1.
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schijnen van nu af, in plaats van het verwoeste Monggo, de ne-

gerie Ngabang , die tevens gunstiger voor den handel gelegen is

,

tot hunnen rijkszetel te hebben gekozen 1
),

De Oost-Indische Compagnie liet zoowel het oppergezag over Suk-

kadana en Landak als den behaalden buit aan den Sultan van

Bantam over; maar vergenoegde zich met de ruime vergoeding der

gemaakte onkosten , en bet geschenk van twee ladingen peper en

een zilveren schotel met aarde gevuld , ten bewijze dat de Sultan

het nieuw verworven grondgebied aan baren bijstand te danken

had. Ook vroeg en verkreeg zij dat hare schepen, als bewijs van

eer, door de pentjalangs van Bantam naar de reede van Batavia

zouden vergezeld worden , eer zich iemand der bemanning ont-

scheepte ; doch voor bet overige werden zij , die voor den Sultan

bun leven gewaagd hadden, bij de uitdeeling zijner gunsten vergeten.

Dat de Compagnie geene verdere voordeelen voor haren bijstand aan

Bantam zou verworven hebben, zal niemand, die haar kent, waar-

schijnlijk achten. Daar wij lezen, dat de handel der Engelschen

op Sukkadana omstreeks dezen tijd ophield 2
), mogen wij het wel

als zeker stellen, dat zij den vrijen handel op de Bantamsche be-

zittingen op Borneo, met uitsluiting aller andere Europesche natiën,

voor zich bedong
;
maar ofschoon die handel van nu af weder in

gewigt toenam, blijkt het niet dat op nieuw faktorijen op Borneo’s

Westkust gevestigd zijn 3
). Daar echter Bantam zich slechts kor-

ten tijd in de feitelijke uitoefening van bet oppergezag over Suk-

kadana kon handhaven, ging een deel der beoogde uitkomsten

weldra weder verloren.

De naar Kota-ringin gevlugte Sultan Zeinoe’d-din zocht hulp bij

den Sultan van Banjer-massin en eenige hoofden der Boeginezen op

Celebes, ten einde zijn verloren gezag te herwinnen 4
). De bijstand,

hem door de laatsten verleend, legde, gelijk wij zien zullen, den

grond tot de vestiging van Boeginesche koloniën op de Westkust,

gelijk die reeds sedert lang op de Oostkust aanwezig waren. Onder

de regering van Alaoe’d-din , Sultan van Goa of Makassar, na zij-

‘) Dit schijnt men in de plaats te moeten stellen van hetgeen men bij

Gronovius, bl. 340, leest, dat de naam van het rijk, vroeger Monggo,
thans in Landak veranderd werd. De naam Landak komt reeds voor
bij Bloemaert en de Roy. Zie voor ’t overige boven, bl. 61.

2

) Inleiding, bl. XLVI.
3
) Vgl. boven, bl. 70 en 211.

*) G. Muller, bl. 338.
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nen dood bekend onder den naam van Toemamenanga-ri-Gaoekanna

,

waren Koetei en Passir op de Oostkust, omstreeks 1620, door de

Makassaren overwonnen
, doch de Vorsten van Goa hadden de ge-

meenschap met die plaatsen alleen voor zich en hunne familie aan-

gehouden , zonder aan iemand anders , ’t zij onderdaan of bondge-

noot, de vaart daarop te vergunnen. Nadat echter de magt van Goa

in 1667 door Speelman en zijnen bondgenoot Radja Pelaka gefnuikt,

en het rijk van Boni of der Boeginezen, onder dezen bekwamen en

dapperen Vorst, aan liet hoofd der met de Compagnie verbonden

Staten van Celebes geplaatst was, bragt prins Aroe Teko in 1686

de Vorsten van Passir en Koetei tot den Koning van Boni, en wer-

den zij mede tot het bondgenootschap toegelaten
,
waarvan door het

Nederlandsch opperhoofd Willem Hartsink een schriftelijk bewijs

aan den Vorst van Passir verleend werd 1
). Van dien tijd af

dagteekent de toenemende vestiging der Boeginezen op Borneo’s

Oostkust, ofschoon tevens de Sultans van Banjer-massin aanspraak

bleven maken op het oppergezag over landen, die hun reeds sedert

den aanvang der XVIae eeuw hadden toebehoord 2
). Deze Boegine-

sche koloniën, waarvan thans de voornaamste te Samarindah aan

de rivier van Koetei gevestigd is 3
) ,

zijn vooral als handels-établis

sementen aan te merken. Men weet dat dit nijver en moedig volk,

door hetwelk de inlandsche handel, vooral in de Oostelijke deelen

van den Archipel, grootendeels gedreven wordt, overal in deze wa-

teren, van Nieuw-Guinea tot Singapoera en het hoofd van Atjin,

zijne handels-vestigingen heeft, die het op zekere tijden des jaars

bezoekt; en dat zij, hoezeer ook verspreid, steeds onderling naauw

verbonden zijn en elkander tegen hunne gemeenschappelijke vijan-

den , de zeeroovers , steeds krachtdadige hulp verleenen. Ik moet

hier intusschen opmerken , dat de naam van Boeginezen eenigzins

onbepaald van beteekenis is, en niet uitsluitend aan de inwoners van

het Bonische rijk, maar ook aan die van de meeste vandaar noordwaarts

') Blok, Beknopte geschiedenis van het Makassaarsche Celebes, in T.

v. N. I., J. X
,

bl. 11, 68, Valentijn, III, II, c., bl. 139,248, Schwaner

T. B. G., bl. 339.
2
)

Van Capellen Mon. ,
bl. 165, Inleid., bl. XLII—XLIV.

3
) Inleiding

,
bl. LXVI. Dalton

,
p. 67, zegt van die plaats : „ Here all

the principal Bugis dweil and all the prows which sail from Coti are kept

at this place
,
none going further up the river

;
the whole of the trade from

every part of the country upon a large scale is here transacted, all cargoes

arriving are immediately purchased by the Bugis, and sent up the river in

small boats to agents
,
whom they have in every part of the country.”
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gelegen staten, of in het algemeen aan allen die de Boeginesche

taal, als onderscheiden van de Makassaarsche, met elkander gemeen

hebben, gegeven wordt 1
). Zoo zijn de Boeginezen, die zich thans

op de Oostkust onthouden
,

grootendeels afkomstig uit het rijk

van Wadjo of Towadjo ten Noorden van Boni 2
), naardien de rijk-

jes van Koetei en Passir in 1726 en vervolgens, door den uitgewe-

ken prins van Wadjo en befaamden zeeroovcr Aroe Seenkang ver-

overd werden, en hem ook sedert cijnsbaar bleven, nadat hij onder

den titel van Aroe Paneke de regering over Wadjo aanvaard had 3
).

Omstreeks den tijd dat Sultan Zeinoe’d-din te Kota-ringin vertoefde

en de hulp van Banjer-massin inriep, bevonden zich in laatstgenoemd

gewest talrijke scharen van Boeginezen, die de Engelschen, althans

gedeeltelijk , derwaarts gelokt en ten behoeve hunner faktorij in

dienst genomen hadden 4
). Het wemelde toen op Borneo’s Oost-

en Zuid-kust van Boeginesche fortuinzoekers, gereed om hunne

diensten te leenen aan ieder, die hun goede soldij en hoop op

roem en buit verzekerde, of om, bij gebrek aan beter, zich de

middelen tot levensonderhoud door den zeeroof te verschaffen. Wij

kunnen hieruit gemakkelijk verklaren, hoe de gevlugte Sultan van

Sukkadana met eenige Boeginesche hoofden in betrekking is geko-

men , en hen met hunne volgelingen heeft in dienst genomen.

Nadat de Sultan er in geslaagd was eene genoegzame magt op

de been te brengen , deed hij den Panembahan, door de Bantam-

mers op den troon gesteld, den oorlog aan. In het begin was het

geluk hem gunstig; hij voer de rivier op en bedreigde Matan.

Doch weldra keerde de kans: Zeinoe’d-din zag zijne scharen ver-

slagen en op de vlugt gejaagd ; en zich den terugtogt afgesneden

ziende, nam hij met eenige getrouwen de wijk in eene missighit,

welke dadelijk door den Panembahan met eene wacht en sterken

pagger omgeven werd , zoodat den daarin opgeslotenen niets over-

bleef, dan zich over te geven of van honger om te komen. Doch

toen de nood tot het hoogst was gestegen , brak onverwachts het

tijdstip der redding aan. De Boeginesche prins Oepoe Daeng Me-

nambon 5
) , die zich met vier zijner broeders in dienst des Sul-

*) Ygl. van de Velde
,

bl. 56.
2
) "Weddik K. , bl. 86.
3
) Blok, t. a. p. ,

bl. 69.
4
) Valentijn III, 2, c, bl. 187, 189 , 207, Inleiding, bl. XLVII.

5

) Hartman HS. I
,

bl. 1 ,
meent dat Oepoe de naatn was van den va-

der van Daeng Menambon en zijne broeders, en Rottger, Berigten omtrent

I. 22
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tans bevond , daagde tot ontzet op , viel met het zwaard in de vuist

op de troepen van den Panembahan aan, wierp den pagger omver,

bevrijdde den Sultan en bragt hem aan boord zijner schepen, met
welke hij zich vervolgens al vechtende den aftogt naar den mond
der rivier baande. Vanhier spoedde zij zich terug naar Kota-

ringin, vreezende dat de overwinnaar de vrouwen en kinderen des

Sultans zou laten opligten. De Sultan had echter het geluk hen

behouden bij zich aan boord te brengen. Hier zag Daeng Menam-
bon voor het eerst zijne toekomende echtgenoot, de schoone en be-

gaafde Poetri Kasoemba, dochter van den Sultan bij Entro Addi

,

die zelve eene dochter was van Panembahan Sangkawah , den laat-

sten regent uit het oude vorstengeslacht van Mampawa 1
).

De Sultan en zijne Boeginesche bondgenooten hervatt’en thans

met kracht den oorlog en zett’en dien een tijd lang met afwisselend

geluk voort. Doch de verliezen in talrijke gevechten geleden
, en

door geene versterkingen vergoed, noopten eindelijk Daeng Menambon
om den Sultan voor te stellen, hem naar Celebes te volgen, en

zich óf aldaar neder te zetten , óf er eene nieuwe poging tot het

bijeenbrengen van een leger te beproeven. Zeinoe’d-din wilde hier

niet van hooren en verkoos strijdende voor zijne regten te sterven.

Desniettemin maakte zich Daeng Menambon , de voortzetting van

den krijg met zijne geringe magt onmogelijk achtende, tot den

aftogt gereed , toen Poetri Kasoemba zich aan zijne voeten wierp

,

hem smeekende haren vader niet te verlaten. Daeng Menambon was

tegen de gebeden en tranen der schoone niet bestand. Hij beraadde

zich met zijne broeders en bezwoer hen nog eene laatste poging te

beproeven. Hunne toestemming verworven hebbende, bedacht hij eene

Indië, bl. 170, noemt Daeng Marewa (Klana Djaja Poetra)
,
een der broe-

ders, een zoon van Upa, Koning van Boni. Doch uit Netscher, bl. 15,
blijkt, dat Oepoe een titel is, dien Daeng Menambon en al zijne broeders

voerden. Over den titel Daeng zegt de heer Tobias in de ,, Nederlandscke

Hermes ,” 1828, n°. 3, bl. 69: „Men heeft op Celebes niet als op Java

titels zonder ambtsbezigheden
,
en de generale benaming voor den adel is het

woord Daeng, ofschoon niet alleen tot dezen zich bepalend; want ook vorste-

lijke telgen hebben die benaming, vooral in hunne jeugd, als zij nog geen

bepaald dorp of land tot apanage hebben bekomen
,
en in dit opzigt heeft

het woordje Daeng wel iets van het Spaansche Don.” Over het tot de

fabelachtige tijden van Celebes’ geschiedenis opklimmende geslachtsregister

van Daeng Menambon spreekt Tobias
,

bl. 48.

*) G. Muller, bl. 338, 339, Hartmann HS. I, bl. 1, 2; vgl. Net-

scher, bl. 15. De eerste schrijft den naam van Poetri Kasoemba’s groot-

vader Singauw, doch de Maleische tekst bij Netscher heeft
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krijgslist. Hij vertrok met zijne praauwenen van Matan, het gerucht

uitstrooijende ,
dat hij naar Celebes terugkeerde

;
doch onverhoeds

teruggekomen viel hij den Panembahan aan , sloeg zijne benden

op de vlugt, herstelde Zeinoe’d-din op den troon en verkreeg voor

zich, tot loon zijner dapperheid, de hand van Poetri Kasoemba.

De Panembahan vlugtte nu op zijne beurt naar Kota-ringin, en

vandaar naar Anjer in het rijk van Bantam, waar nog voor eenige

jaren nakomelingen van hem woonden x
). De Vorst van dat rijk

schijnt geene pogingen gewaagd te hebben om hem op den troon te

herstellen, en liet tot gelegener tijd zijne regten op Sukkadana slapen 2
).

Niet lang na het herstel van Sultan Zeinoe’d-din op den troon,

vertrok Daeng Menambon met zijne vrouw en hare moeder naar

Mampawa, waar zij door den Panembahan, die, behalve een zoon

bij eene Dajaksche vrouw verwekt, geene andere kinderen had dan

Entro Addi , met blijdschap en toegenegenheid ontvangen werden.

Daeng Menambon geraakte hier tot hoog aanzien , zoowel wegens

zijne persoonlijke hoedanigheden
, als wegens zijne verwantschap

met de vorstenhuizen van Sambas en Sukkadana
;

want Sultan

Omar Akama’d-din (Marhoem Adil) , die toen ter tijd te Sambas

regeerde
, was een volle neef van Poetri Kasoemba , daar hij uit

Indra Koesoema , zuster van Sultan Zeinoe’d-din, geboren was. Bo-

vendien werd hij door zijne broeders en hunne strijdmakkers naar

Mampawa gevolgd, die, later nog meerdere hunner landgenooten tot

zich trekkende, de oorzaak werden van het ontstaan eener talrijke

Boeginesche kolonie te Mampawa, die volgens sommiger, waarschijn-

lijk wel wat overdreven bewering, eenmaal wel 10,000 zielen telde 3
).

Mampawa werd hierdoor eene der aanzienlij kste plaatsen van Bor-

neo’s Westkust, waartoe de ondernemende handelsgeest der Boegi lie-

zen, wel is waar door groote winzucht, maar tevens door eerlijkheid

en goede trouw gekenmerkt 4
), natuurlijk wel het meest heeft bijge-

dragen. Daeng Menambon oefende, hetzij reeds bij het leven, hetzij

na den dood van Panembahan Sangkawah
, te Mampawa het hoogste ge-

zag uit, en werd opgevolgd door zijnen zoon Panembahan Adi Djaja

Koesoema , terwijl Poetri Kasoemba den titel van Batoe toeali ontving 5
).

’) Het oord zijner toevlugt schijnt mij eene niet onbelangrijke bevesti-

ging der meening, dat hij zijn tijdelijk gezag aan Bantam had te danken gehad.
s

) G. Muller, bl. 339, 340, Hartmann IIS. I, bl. 2.
3

) Ritter, bl. 194; vgl. Francis, bl. 31.
4

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 602, Tobias, bl. 43.
*.) Netscher

,
bl. 15, 16, G. Muller, bl. 340, 341. Eene geheel afwij-

22*



Weinig minder opmerkelijk waren de lotgevallen der broeders van

Daeng Menambon , die allen tot boog aanzien stegen. De jongste,

Oepoe Daeng Pamasib , huwde eene jongere zuster van Sultan Omar

Akama’d-din van Sambas, en ontving aldaar den rang van Pange-

ran Mangkoe-boemi *). De derde der broeders, Oepoe Daeng Mare-

wa, werd in '1722 Onderkoning (Radja moeda) van Riouw, onder

den titel van Sultan Alaoe’d-din
, tot belooning der goede diensten

die hij aan Sultan Soleiman Radroe’l-Alam Sjah, Radja van Djolior,

Pahang en Bintang, tot de herovering van den troon zijns vaders

bewezen bad. Toen nu Daeng Marewa in 1729 gestorven was,

slechts twee dochters nalatende, werd de waardigheid van Onder-

koning van Riouw opgedragen aan den vierden der broeders Oepoe

Daeng Tjelah, die insgelijks den titel van Sultan Alaoe’d-din aan-

nam. En toen ook deze , om met den Maleischen kronijkschrijver

te spreken, het vergankelijke met het blijvende in 1745 verwis-

seld had, werd bij eerst door zijnen neef Daeng Kambodja, den

zoon van den oudsten der vijf broeders Oepoe Daeng Prani , en

daarna door zijn eigen zoon Radja Hadji vervangen, welken laatsten

wij in het volgende hoofdstuk nader zullen leeren kennen 2
).

kende voorstelling van Daeng Menambons vestiging te Mampawa geeft

Hartmann HS. I, bl. 2. Hij zegt dat de Sultan van Sukkadana aan Daeng
Menambon, tot loon zijner diensten, Mampawa als apanage schonk, doch

dat hij dit gewest, hetwelk zich van Sukkadana had losgescheurd, vooraf

met de wapenen tot onderwerping moest dwingen. De Vorst van Mampawa
zou eerst wederstand geboden

,
maar ten laatste zijnen vorstelijken zetel

door de vlugt voor Daeng Menambon geruimd hebben.

‘) Netscher, bl. 16.
2

) De opvolging dezer vorsten is hier gegeven volgens Netscher, bl.

15 ,
en de chronologie volgens de zeer naauwkeurige Maleische Kronijk

van Riouw, waaruit de heer Meursinge in zijn Maleisch leesboek, St. III,

bl. 62—91, het merkwaardigste heeft medegedeeld. Deze Kronijk stemt

ook wat de opvolging betreft geheel met Netscher overeen, doch heeft

ten deele andere namen. Den eersten Onderkoning noemt zij, in plaats

van Daeng Marewa (of Mario
,
zooals Netscher uitspreekt), Klana Djaja

Poetra
,
en zijn opvolger, in plaats van Daeng Tjelah, Daeng Ali. Zie

ook v. d. Velde, bl. 71, waar een wel kort, doch zeer naauwkeurig be-

rigt aangaande de geschiedenis van Riouw gelezen wordt. Naar de aange-

haalde bronnen zal het gemakkelijk zijn de meer of min
,

vooral in chro-

nologisch opzigt, foutive berigten van G. Muller, bl. 312, 341, Röttger

,

Berigten omtrent Indië, bl. 170, 171, Newbold, Straits-settlements
,

II,

p. 47, van Angelbeek, Korte schets van het eiland Lingga (Werken v.

h. Bat. Gen., Dl. XI), bl. 47, en anderen te verbeteren. Ik wil hier alleen

met een woord terugkomen op hetgeen hier boven, bl. 219 en 235, over het

foutive der chronologische opgaven bij G. Muller gezegd is. De verhef-

fing van Daeng Marewa tot Onderkoning van Riouw in 1722 is een vastO O O



Inmiddels was Sultan Omar Akama’d-din (Marhoem Adil) te

Sainbas opgevolgd door zijnen zoon Radin Bongsoe, dien hij reeds

vroeger den titel had geschonken van Sultan Aboe Bekr Kamaloe’d-

din , en deze door zijnen zoon Radin Djama , die, naar zijnen

grootvader, wederom den titel van Sultan Omar Akama’d-din ont-

ving. Onder de regering van dezen laatsten Vorst valt het ont-

staan der Ghinesche koloniën in Mampawa en Sambas, — eene

hoogstgewigtige gebeurtenis , waarover ik elders in nadere bijzon-

derheden zal treden 1
).

Sultan Zeinoe’d-din van Sukkadana overleefde zijn herstel op

den troon slechts vijf of zes jaren. De geschiedenis vermeldt drie

door hem nagelaten zonen ,
onder de titels van Pangeran Batoe ,

Pangeran Mangkoe-rat en Pangeran Agoeng. Men zou kunnen gissen

dat de eerste, wiens titel reeds aanduidt, dat hij tot de opvolging

bestemd was, niet verschilt van den in het vorige hoofdstuk ver-

melden Pangeran Poera-baja. Hoe het zij , deze prins aanvaardde

na zijns vaders dood de regering, maar zonder den titel van Sul-

tan te erlangen, dien, krachtens de adat, de inlandsche vorsten

slechts gewoon zijn aan te nemen, wanneer hij hun door hunne

leenheeren of andere magtige vorsten, den raad hunner mantri’s of

de ouderlijke gunst geschonken wordt. Den nieuwen regent ontging

welligt dit eerbewijs alleen ten gevolge van den korten duur van

zijn bewind; hij wordt echter op zijn grafschrift Marhoem Raloe

genoemd, ten bewijze, dat bij niet slechts als rijksbestuurder,

maar als soevereine Vorst geregeerd heeft 2
).

Na slechts vier jaren werd hij opgevolgd door zijn broeder Pa-

ngeran Mangkoe-rat. Deze erlangde later den titel van Sultan van

Skoesor, dien ook zijn vader gevoerd had, maar den Arabischen

naam, dien hij daarbij, volgens de gewoonte, zal hebben aangeno-

men, vind ik niet vermeld. De overlevering zegt van dezen Vorst,

punt, vanwaar wij kunnen uitgaan. Zij heeft volgens Muller zelven
,

hl. 341
,
plaats gehad na het vertrek van Daeng Menambon naar Mampa-

wa, en dus a plus forte raison na het herstel van Sultan Zeinoe’d-din,

dat hij echter eerst in 1727 doet plaats grijpen. Volgens mijne voorstel-

ling der gebeurtenissen zal het herstel van Sultan Zeinoe’d-din wel 15 a

20 jaren vroeger hebben plaats gehad
,
maar moet dan ook zijne meerder-

jarigheid, die Muller, bl. 337, in 1694 stelt, omtrent even zoovele jaren

vervroegd worden. Immers volgens bl. 231 had hij omstreeks dien tijd

reeds eene vrij bejaarde dochter.

‘) Netscher, bl. 14, Ritter, bl. 118, van Kervel, bl. 187.
2

) G. Muller, bl. 341.



dat hij wild bloed bad en als een visch onder water ging. Van

zijne verriglingen is niets opgeteekend , dan dat bij door een hu-

welijk de Karimata-eilanden aan zijne kroon hechtte. Daar wij nu

deze reeds veel vroeger, en nog ten tijde der Ratoe Boenkoe, als eene

onderhoorigheid van Sukkadana aan troffen , moeten wij aannemen

dat zij sedert, hoe weten wij niet, daarvan zijn gescheiden geraakt.

Gedurende de regering van dezen Vorst kwamen zich vele vreemde-

lingen te Sukkadana en Matan nederzetten, waardoor het rijk weder

eenigzins uit zijn diep verval werd opgebeurd. Zijn bewind was

niet lang van duur; hij werd te Matan begraven en opgevolgd door

zijn zoon Giri Laja, Sultan van Matan en Sukkadana, wiens Ara-

bischen naam ik weder niet opgeteekend vind 1
).

De nieuwe Vorst gaf zich veel moeite om den handel van Suk-

kadana tot vorigen bloei te herstellen en ondernam te dien einde

eene reis naar Palembang, met welks Vorst hij een verbond sloot.

De oude residentie der vorsten van Sukkadana, Kota-Iama , was

thans geheel te niet gegaan , en in de laatste jaren hadden zij ge-

woonlijk te Matan hunnen zetel gehad. Na zijne terngkomst van

Palembang vestigde de Sultan zich te Laja, eene plaats aan de Ka-

joeng-rivier
, en sloeg vervolgens de hand aan de vergrooting of

verfraaijing van Moewara-Kajoeng, dat tot dusverre slechts eene Da-

jaksche kampong was geweest 2
j. Ook liet hij zich te Sukkadana

eene woning bouwen op den noordelijken oever der rivier, niet

ver van haren mond
;
maar zoo min als zijne voorouders vestigde

hij hier zijn vast verblijf, waarschijnlijk omdat de plaats te zeer

voor aanvallen van zeeroovers en vijandelijke vorsten open lag.

Deze Sultan overleed te Matan en werd te Laja begraven. Hij werd

opgevolgd door zijn zoon Endra Laja, die den naam aannam van

Ahmed Kamaloe’d-din
, Sultan van Matan en Sukkadana 3

).

‘) G. Muller
,

bl. 342 ,
die er nog bijvoegt dat Giri-Laja een jongeren

broeder had ,
Koesoema-ning-rat genaamd

,
die opper-rijksbestuurder werd

en bet domein Simpang in leen ontving, waarop hij de negerie van dien

naam zou gebouwd hebben. Doch op bl. 272 noemt hij dezen Koesoema-

ning-rat een zoon van Giri Laja en een jongeren broeder van diens op-

volger Endra Laja. De chronologie noopt mij deze laatste lezing te vol-

gen
;
want volgens bl. 273 en 274 is deze Koesoema-ning-rat eerst in 1814

gestorven
,
en volgens bl. 273 en 342 was de in 1822 regerende Panem-

bahan van Simpang, Soeria-ning-rat , zijn zoon.

*) Vgl. boven, bl. 148.
3
) G. Muller, bl. 342, 343, 348; doch den Arabischen naam van Endra

Laja heb ik aan zijn berigt toegevoegd uit Dibbetz bij van Kampen III, bl. 686.

Ritter in de Indiër voor 1852, n°. 96, noemt hem Mohammed Kamaloe’d-din.
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Een broeder van dezen Vorst , Pangeran Koesoema-ning-rat ge-

heeten ,
erlangde de waardigheid van rijksbestuurder en tevens het

erfelijke bezit van een streek gronds aan de zamenvloeijing der

rivieren van Sidjouw en Matan, waarop toen slechts eenige weinige

huizen stonden. Hij legde hier de negerie Simpang aan en werd

daardoor de grondvester van het rijkje, dat nog onder den naam

van Simpang bekend is J
).

‘) G. Muller, bl. 272, 273. Hij zegt aldaar eerst zeer uitdrukkelijk,

dat Koesoema-ning-rat een jongere broeder was van Endra Laja, maar later

dat hij met Ratoe Boenga, eene halve zuster van Endra Laja, gehuwd was,
wat ik niet met elkander weet te rijmen.



ZESDE HOOFDSTUK,

De Arabieren in den Indisclien Archipel en inzonderheid op Borneo’s West-

kust. — Lotgevallen van Sjerief Hoesein el-Kadri. — Karakter en loopbaan

van zijn zoon Sjerief Abdoe’r-rahman. — Stichting en aanvankelijke bloei van

Pontianak. — Landak roept tegen Abdoe’r-rahman de hulp van Bantam in. —
Zending van den heer Kloek naar Pontianak. — Misverstand tusschen den

heer Kloek en Sjerief Abdoe’r-rahman. — Onderbandelingen van Abdoe’r-rah-

mau met de Oost-Indische Compagnie. — Bantam draagt aan de O. Indische

Compagnie zijne regten op Landak en Sukkadana over. — De heer Palm be-

zoekt Borneo als Commissaris. — Contract met Abdoe’r-rahman, als Sultan van

Pontianak en Sangouw. — Vestiging eener faktorij te Pontianak. — Verrig-

tingen van den heer Palm te Landak. — Vroegere geschiedenis van San-

gouw. — Mislukte pogingen van Abdoe’r-rahman om zich in het bezit van

dat rijk te stellen.

Reeds in de IXde eeuw onzer jaartelling bezochten de Arabieren

Indië en China; zij deden op hunne togten ook de eilanden van

den Archipel aan, en geven ons uitlokkende beschrijvingen van

den rijkdom hunner voortbrengselen en den bloei van hunnen han-

del 1
). Geloofsijver paarde zich welhaast aan de winzucht, om

talrijke Arabieren naar deze afgelegen gewesten te drijven. Suma-

tra , Java , Borneo werden door de apostelen van den Islam over-

stroomd, die door de kracht der overreding of van het zwaard

*) Reinaud, Géographie d’Aboulféda, Introduetion, p. LUI, CCCLXXXIX
vv. Op bl. CCCXC geeft Reinaud de volgende vertaling van eene plaats

van Edrisi: „Les Zendj (de Afrikanen) n’ont point de navires dans lesquels

ils puissent voyager; mais il vient chez eux des batiments de 1’Oman et

d’autres régions, qui se rendent ensuite dans les lies du Zabedj (zie In-

leiding, bl. XXXII). Ces étrangers vendent les marchandises qu’ils ont ap-

portées, et achètent les productions du pays. Les habitants des ites du

Zabedj vout aussi dans le pays des Zendj
,
avee de grands et de petits

navires, et s’y livrent au commerce, attendu qu’ils comprennent le langage

les uns des autres.” Dit is eene merkwaardige getuigenis voor de vroege

betrekkingen tusschen Afrika en de eilanden van den Archipel, en bevat,

zoo het schijnt, eene toespeling op een bekend hoogstopmerkelijk feit, de

verwantschap der talen van deze eilanden met die van Madagascar.
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duizenden tot de belijdenis noopten: »er is geen God dan Allah en

Mohammed is zijn Profeet.” De geschiedenis der invoering van

den Islam op de Indische eilanden is in vele opzigten duister en

onzeker; maar geenszins twijfelachtig is de invloed, het zedelijk

overwigt ,
dat zich de Arabieren

,
als apostelen van den Islam , ver-

schaft en tot op den huidigen dag behouden hebben. Nog heden wonen

in den Archipel op schier alle plaatsen van eenig aanzien Arabie-

ren, die zich daar hebben nedergezet met het dubbele oogmerk, om

hunne godsdienst te verbreiden of te handhaven en zich zelven door

den handel te verrijken. De meesten zijn arm hij het verlaten

van hun geboortegrond , en moeten bij hunne komst door de nim-

mer falende hulp hunner landgenooten ondersteund worden
;
maar

door spaarzaamheid en overleg, vaak gepaard met opligterijen , die

tot menigvuldige processen aanleiding geven , verwerven zij zich

niet zelden een aanzienlijk vermogen. Men zegt, dat zij, bij hun

vertrek uit het vaderland, hunnen ouders beloven, de Orang Djawa, —
zoo noemen zij alle inboorlingen van Indië, — zooveel mogelijk

om den tuin te leiden , om des te spoediger rijk te kunnen terug-

keeren. De meeste inlandsche schepen in den Archipel zijn het

eigendom van Arabieren , en hebben Arabische gezagvoerders , wier

gebrekkige zeevaartkunde hen meestal noodzaakt, de hulp van Euro-

pesche stuurlieden in te roepen. Groot is de eerbied, dien de in-

boorlingen der eilanden dezen vreemdelingen toedragen, die hen in

de kennis van de heilige taal des Korans en van de wetten en voor-

schriften van den Profeet, zoowel als in geestkracht en schrander-

heid verre overtreffen. Den voornaamsten Maleijer en Javaan is het

eene eer de hand zelfs van den geringsten Arabier te kussen; bij alle

gelegenheden wordt aan de leden dezer bevoorregte natie de voorrang

toegekend. Bij huwelijken, besnijdenissen, godsdienstige feesten voeren

zij steeds den boventoon; in alle zaken, de leer en de eeredienst

betreffende, wordt hun altijd eene beslissende stem toegekend. De

Arabieren beantwoorden den hun toegekenden voorrang met eenen

trots, die in onze oogen aan het belagchelijke grenst; zij zouden

het zeer euvel opnemen, indien aan den eerbied, waarop zij mce-

nen aanspraak te hebben , het geringste werd te kort gedaan. Zelfs

dan wanneer het geluk hun den nek toekeert, verloochent zich

hun hoogmoed niet: voor handenarbeid achten zij zich te ver-

heven , en niet zelden verbergen zij onder den schijn van wel-

vaart de bitterste armoede. Doch meestal weten zij tot voldoening
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hunner heersch- en hebzucht meesterlijk partij te trekken van

eenen invloed, waaraan zich de inboorling, ook dan zelfs wan-

neer hij hen in zijn hart wantrouwt, om den wille der gods-

dienst stilzwijgend onderwerpt. De stiptste opvolging der rituele

voorschriften van den Koran en de overlevering; een groot vertoon

van godsvrucht; eene hooghartige afzondering en vasthouding aan

nationale gewoonten en gebruiken
;
een verachtend nederzien op den

inboorling als hun mindere, ook daarin blijkbaar dat zij zelden

hunne huwelijkssponde met inlandsche vrouwen, tenzij als bijwij-

ven, deelen
; het meestal logenachtig, maar nimmer gelogenstraft,

beweren, dat zij van hunnen grooten Profeet zei ven afstammen,

in het aannemen van den titel van Sjerief of Seijid uitgedrukt,

zijn zoovele middelen waarvan zij zich bedienen, om tegenover den

eenvoudigen inlander hunne meerderheid te handhaven. Ofschoon

de afstammelingen der Arabieren niet zelden de taal hunner vade-

ren vergeten zijn, gedoogen zij niet, waar zij het verhinderen

kunnen , dat in de Mohammedaansche tempels gebeden in eene an-

dere dan deze heilige taal ten hemel worden opgezonden; en nog

voor weinige jaren heeft een Javaansche hadji , die te Sangouw

het gebruik van Maleische gebeden wilde invoeren, zijn voornemen

wegens den wederstand der Arabieren moeten opgeven, en zich ver-

wijderen , om erger te verhoeden. Thans is het aanzien der Ara-

bieren waarschijnlijk nergens grooter dan op Borneo’s Westkust,

waar te Pontianak een Arabisch geslacht op den troon zit. Meest

overal elders, en inzonderheid op Java, heeft de toenemende klem

van het Nederlandsch gezag hunnen invloed ondermijnd. Maar de

tijden zijn er geweest, waarin deze Arabische fortuinzoekers in de

Maleische staten vaak met de hoogste posten bekleed werden , hu-

welijken sloten met dochters uit de regerende familiën, en soms

de Vorsten , die hen met hun vertrouwen vereerden , van den troon

drongen , of zich aan hel hoofd eener volkplanting stelden , waar-

door zij de stichters werden eener nieuwe dynastie. De voorma-

lige vorsten van Palembang en Cheribon boogden op hunne Ara-

bische afkomst; de regerende dynastie van Atjin verheft zich op

haar Arabisch bloed; een Sultan van Siak nam een Arabier tot

schoonzoon, die zich in zijne plaats van de regering meester

maakte, en wiens nakomelingen nog op zijnen troon zitten. Doch

het merkwaardigste voorbeeld der verheffing van eene Arabische

familie , dat de geschiedenis van den Archipel , althans in later
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tijd, weet aan te wijzen, is waarschijnlijk dat, waarbij wij thans de

aandacht moeten bepalen: de stichting van het rijk van Pontianak 1
).

Omstreeks het jaar 1735 kwam een fortuinzoeker van den stem’

pel als de hier beschrevene ,
Sjerief Hoesein ibn Aliined el-Kadri

genaamd ,
zich te Matan nederzetten 2

). Ofschoon de Islam daar

lang was ingevoerd, werden echter zijne voorschriften gebrekkig

gekend en in acht genomen, en Sjerief Hoesein verwekte er door

zijn voorbeeld van vroomheid en zijne leer, die op eene stipte na-

koming van de voorschriften der godsdienst aaudrong, veel opzien,

en kwam allengs in reuk van heiligheid. De Sultan — waar-

schijnlijk Giri Laja 3
)
— overlaadde hem met gunstbewijzen, en

schonk hem onder anderen eene schoone Dajaksche slavin tot bijzit 4
).

Spoedig echter veranderde zijne gezindheid, toen Sjerief Hoesein

zijne afkeuring over eene onregtvaardige daad van den Sultan,

die den anakhoda (schipper) van zeker vaartuig voor den mond

der Simpang-rivier had doen vermoorden
, op hoogen toon te ken-

nen gaf. De Sultan was hierover zoozeer geraakt
,

dat de Sjerief

voor zijne veiligheid begon te vreezen , en aan den Vorst van

Mampawa , Daeng Menambon
, eene uitnoodiging zond om hem te

laten afhalen. De Boeginees voldeed ten spoedigste aan zijn ver-

zoek, en ontving den Sjerief met open armen. Daeng Menambon

was toen zeker reeds vrij bejaard , en daarbij , zegt men , aan het

opium-schuiven overgegeven. Hij verlangde dus zich den last der

regering van de schouders te wentelen, en benoemde den Arabier,

die door het volk met den naam van Toewan besar werd vereerd

,

lot zijn rijksbestuurder 5
). Hier schonk hem de zoo evengemelde

Dajaksche vrouw in 1742 een zoon , die den naam van Abdoc’r-

*) De trekken dezer schets ben ik verschuldigd aan Ritter, bl. 192, 193,

en het tafereel van denzelfden schrijver, getiteld: „de Arabier op Java,”

in bet werk „Java, tooneelen uit het leven, karakterschetsen en kleeder-

dragten van Java’s bewoners,” bl. 59—70; voorts van Lijnden N. T., bl.

601 ,
Tobias, bl. 41 , 42, Francis

,
bl. 18.

2

) Ritter zegt, bl. 192, dat hij van Riouw derwaarts kwam, Tobias,
bl. 50, dat hij eerst zijn fortuin, doch vruchteloos, te Batavia had beproefd.

3

) Volgens G. Muller, bl. 346, Endra Laja. Doch daar deze Vorst
eerst in 1792 overleed (zie ald. bl. 351), zou hij weinig minder dan 60
jaren moeten geregeerd hebben

,
wat wel niet onmogelijk

,
maar toch min-

der waarschijnlijk is.

4

) Ritter, bl. 194.

*) Ik volg hier Hartmann HS. I, bl. 2, 3. G. Muller zegt, bl. 346,
dat Sjerief Hoesein om een oproer uit Sukkadana verbannen was ; To-
bias, bl. 50, dat hij om onbekende redenen in allerijl Matan verlaten moest
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rah man ontving, en onder zijne dertien kinderen, bij verschillende

vrouwen verwekt, verreweg de gewigtigste rol vervulde 1
).

Sjerief Abdoeï-rahman gaf reeds vroeg bewijzen van ongemeene

schranderheid, ondernemingsgeest die aan vermetelheid grensde,

wraakgierigheid en onbeteugelbare eerzucht. De overlevering heeft

de heugenis bewaard eener baldadige guitenstreek, waaraan hij zich

als veertienjarige knaap schuldig maakte. Zijn vrome vader had de

gewoonte de zorg op zich te nemen voor de lijken van onbekende

personen ,
hetzij vermoorden of drenkelingen , die te reinigen en

op betamelijke wijze ter aarde te bestellen. Vóór zijne woning was

aan de rivierzijde een houten bidhuisje (langgar) op palen geplaatst.

Bij zekere gelegenheid dat een lijk daarin gebragt, gewasschen en

in linnen gewikkeld was, kwam Sjerief lloescin des avonds, ver-

gezeld van eenige hadji’s en lebei’s
, om hij een flaauw brandend

lampje, den Koran op een driestal vóór zich, de gebruikelijke

gebeden op te zeggen. Reeds snelde de plegtigheid ten einde

,

toen eensklaps de doode zich ophief en in bijna regtstandige hou-

ding staan bleef. Schrik en ontzetting teekenden zich op ieders

gelaat, en onder den uitroep » Allah akbar!” (God is groot), namen

zij, met achterlating van tulbanden, sandalen en bidmaljes , eene

overhaaste vlugt. Drie dagen bleef het lijk onaangeroerd liggen,

tot de pestlucht, die het begon te verspreiden, Abdoe’r-rahman tot

en eerst naar Banjer-massin
,

later naar Mampawa vlugtte. Dit berigt aan-

gaande het verblijf van Sjerief Hoesein te Banjer-massin
,
waarbij de heer

Tobias ook van zijn zoon als reeds volwassen gewag maakt
,

steunt onge-

twijfeld op verwarring met het later verblijf van laatstgenoemden aldaar,

waarover beneden. Ritter, bl. 194, zegt alleen dat Sjerief Hoesein naar

Mampawa verhuisde, omdat hij zijne roeping te Matan geëindigd vond. Ra-
dermaeber verwart, bl. 118 en 125, Sjerief Hoesein met den toenmaligen Pa-

nembahan van Mampawa Adi Djaja Koesoema. Hij noemt Sjerief Abdoe’r-

rahman een zoon van den Panembahan van Mampawa, en zegt dat Mampawa
staat onder „Panembahan Moesanoel Madrie,” klaarblijkelijk eene vermin-

king van „ Hoeseinoe’l-Kadri.” Hij laat er op volgen: „edoch die heeft de

regering overgegeven aan zijnen zoon Gusty Maas, die nog vier broeders

heeft.” En uit Netscher blijkt, dat Panembahan Adi Djaja Koesoema zes

zonen had, van welke de oudste werkelijk „ Goestie Arnas” heette. Ra-

dermachers vergissing omtrent den regerenden Panembahan van Mampawa
is te erger, daar hij spreekt van het jaar 1779, en Hoesein reeds in 1771

gestorven was. Desniettemin is zij
,
met nog verdere verminking van den

naam, nageschreven door Leyden, p. 30.

’) Hartmann IIS. I, bl. 3. —• Ritter, bl. 194, en Leyden, p. 34, ver-

onderstellen dat Abdoe’r-rahman nog te Matan was geboren
;
volgens Ra-

dermacher, bl. 117, heette hij in zijne jeugd Pangeran Joesoef, en nam hij

eerst te gelijk met den titel van Sultan den naam van Abdoe’r-rahman aan.
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de bekentenis noopte , dat hij de bewerker van bet gewaande won-

der geweest was. Hij bad namelijk, rondom de langgar heenslen-

terende, een gat in eene der vloerplanken bespeurd, en daardoor

een stok gestoken, die, in de plooijen van het lijkgewaad vat vin-

dende, hem in staat bad gesteld den doode in den rug op te rig-

ten en in die houding te brengen, welke zijn vader en diens

medgezcllcn met doodelijke ontsteltenis bad vervuld *).

Toen AbdoeT-rabman den mannelijkcn leeftijd had bereikt, on-

derscheidde J'JJ zich door buitengewone en indrukwekkende schoon-

heid. Zijne lange, maar wèl geëvenredigde gestalte, zijn breed en

open voorhoofd, zijn doordringende blik onder zware wenkbraauwen

uitschietend, de haviksneus zoo eigen aan zijn geslacht, en de

bijzondere zorg door hem aan de statige Arabische kleeding besteed,

teekenden hem als een die tot vorstelijke waardigheid geboren

was 2
). Zijn vader verwierf voor hem eene dochter van Daeng

Menambon en halve zuster van den toen regerenden Panembahan

Adi Djaja Koesoema ten huwelijk 3
); maar welk ook het uitzigt

op eer en grootheid mogt zijn, dat bet aanzien zijns vaders hem

opende, het was AbdoeT-rabman niet genoeg, zoolang bij zich met

eene andere plaats dan de allereerste moest vergenoegen. Hij be-

proefde eerst zich te Mampawa een aanhang te vormen , om zich

door de volksgunst tot de vorstelijke waardigheid te verbeffen

;

maar bespeurende dat men bet oog op hem hield en misschien

eene gedwongen verwijdering hem wachtte , besloot hij , op slechts

22jarigen leeftijd , met een bitteren wrok jegens Mampawa in bet

hart, zijne fortuin op zee te gaan beproeven. Zijne eerste zeereis

was met zekeren Djoeragan Daoed naar Palembang
;
daar echter de

fortuin zijne onderneming niet begunstigde, keerde bij het volgende

jaar naar Mampawa terug, vertoefde er drie maanden, en ondernam

toen een tweeden togt naar Banjer-massin. Hier bleef bij eenigen

tijd gevestigd, en wist zich zoodanig in te dringen, dat hij eene

zuster van den Sultan, Ratoe Sarib Anom , ten huwelijk erlangde.

Vandaar zond bij Djoeragan Daoed met eene lading peper en rotan

‘) Ritter, bl. 195, 196.
s

) Ritter, bl. 196. Deze beschrijving van Abdoe’r-rahmans persoon is

misschien niet strikt historisch
,
maar toch in het algemeen zeker niet ver

van de waarheid.
3

) Ritter, bl. 104, Leyden, p. 34. De een noemt de vrouw van AbdoeT-
rabman eene dochter, de ander eene zuster van den Panembahan van Mam-
pawa

,
hetwelk zich laat vereenigen op de wijze als in den tekst is geschied.
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naar Mampawa , die het volgende jaar , na daarmede een voordeeli-

gen handel gedreven te hebben
, naar Banjer-massin terugkeerde.

Vervolgens verruilde hij te Passir op de Oostkust eene lading van

258 pikols peper aan een Engelschen kapitein tegen 14 kisten

opium , die hij te Banjer-massin binnenbragt en tot goeden prijs

van de hand zette *).

Nadat hij nu op deze wijze eenig kapitaal had bijeengebragt,

besteedde Abdoe’r-rahman een goede som voor den aankoop van

wapenen, en rustte zijn kotter, Tiang Sambong geheeten, voor de

kaapvaart uit, ten einde op die wijze te spoediger de middelen te

erlangen, om aan zijne heerschzuchtige plannen gevolg te geven.

Zijne eerste heldendaden waren het afloopen van een Hollandsch

schip nabij Banka en van een Engelsch schip te Passir; een aan-

tal roovers en allerlei gespuis stelden zich met hunne gewapende

praauwen onder zijne bevelen, ofschoon hij inmiddels niet ophield

als koopman onderscheidene Maleische havens aan te doen ,
zich

echter zelden op Java vertoonende. Ten laatste viel hem een prijs

in handen, die hem in het bezit van een aanzienlijk vermogen

stelde. Te Passir lag een Fransch schip, grootendeels met Benga-

lesche matrozen (laskars) bemand, met eene rijke lading van zijden

stoffen, lijnwaden en opium, op de reede. Abdoe’r-rahman wendde

zich tot den Sultan
, en bood hem een deel van den buit aan ,

zoo hij hem vergunnen wilde dat schip af te loopen. Zijn ver-

zoek werd toegestaan. Onder den schijn van een deel der lading

te willen koopen, maakte hij kennis met den kapitein, bezocht hem

dagelijks, gaf hem waarschuwenden raad, en knoopte eene vriend-

schap met hem aan, die weldra zoo verre ging, dat hij hem zelfs

twee schoone slavinnen ten geschenke aanbood. De kapitein liet

zich door dat aanbod verlokken , en Abdoe’r-rahman bragt in per-

soon de slavinnen aan boord, vergezeld door een aantal zijner vol-

gelingen , die in schijn ongewapend waren. De kapitein had een

maaltijd gereed gemaakt, waaraan Abdoe’r-rahman met zijn gevolg

deel nam. Vervolgens riep hij de beide slavinnen, eene van welke

een bijwijf des Sultans en in het plan ingewijd was. Abdoe’r-

rahmau wees deze vrouw den kapitein aan , en noodigde hem uit

haar in zijne kajuit te brengen ,
waaraan deze gevolg gaf. De sla-

vin sloot volgens hare instructiën de deur en trachtte de aandacht

‘) Hartmann HS. I, bl. 4, Leyden
, p. 34, Radermacber

,
bl. 118.
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van den Franschman af te leiden. De overige Franschen en een

aantal der laskars bevonden zich op het dek. Eensklaps geeft Ab-

doe’r-rahman bet teekcn tot den aanval, en in één oogenblik wor-

den al de Europeanen meéiloogenloos gekrist, terwijl een deel der

laskars, volgens hunne gewoonte, in zee sprong. Daarop werd ook

de kapitein ter dood gebragt , en Abdoe’r-rahman bleef meester van

schip en lading, waarmede hij zich verwijderde, na aan den Sul-

tan van Passir zijn aandeel te hebben uitgekeerd, terwijl bij den

overgebleven laskars bet leven schonk, op voorwaarde dat zij bet

schip voor hem over zee zouden brengen. Abdoe’r-rahman be-

weerde later , dat hij eene rekening met de Franschen bad te ver-

effenen gehad
,
daar zij eenige zijner praauwen aangehouden en

zijne vrouwen mishandeld hadden. Hij wilde er echter nimmer

voor uitkomen
, op welke wijze bij in het bezit van bet schip was

gekomen
; doch de omstandigheden zijn bekend door bet verbaal

der slavin zelve, die bij bet schandelijk bedrijf zulk een voorname

rol bad vervuld 1
). Bij den veroverden prijs voegde Abdoc’r-rah-

man op zijne terugreis naar Banjer-massin nog eene Chinesche

jonk, die van Bali kwam en eene goede som gereed geld bevatte 2
).

Inmiddels bad zich Abdoe’r-rahman door zijn overmoedig gedrag

en de vrees, die zijne heerschzuchtige ontwerpen inboezemden, te

Banjer-massin zeer gehaat gemaakt, zoo zelfs , dat de vorsten van dat

rijk later nimmer hebben willen gedoogen, dat zich Arabieren in

hun gebied vestigden
,
en bij hunne contracten met bet Neder*

landsch gouvernement steeds op de handhaving van dat verbod

hebben aangedrongen 3
). Abdoe’r-rahman zag zich bij zijne terug-

komst met blijkbaar wantrouwen en onverholen minachting beje-

gend, en vond zich daardoor genoopt naar Mampawa terug te

keeren , in de hoop dat een wèl overlegd gebruik van den kwa-

lijk verworven rijkdom hem daar thans gereedelijk een grooten

invloed verschaffen zou. Na zijnen Chineschen prijs te hebben

vooruitgezonden
,
volgde hij zelf met bet Fransche schip, dat ten

teeken van zijn goed geluk geheel met vlaggen en zijden stoffen

behangen was. Hij bereikte zijne geboorteplaats juist op den bon*

‘) De hier medegedeelde bijzondorheden worden met kleine verschei-

denheid verhaald door Leyden
, p. 35 en 36, en Ritter, blz. 197. Korter

is liet berigt bij Hartmann HS. I, blz. 4, 5; vgl. ook Tobias, bl. 41,
51, G. Maller, bl. 210, 211, Muntinghe, bl. 172, 175.

2
) Hartmann HS. I

,
bl. 5.

3
) Tobias, bl. 50, en HS., bl. 39.
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derdsten dag ua het overlijden van zijn eerwaardigen vader, die

reeds lang het wangedrag van zijn zoon betreurd, en na het ge-

beurde te Passir alle gemeenschap met hem afgesneden en — zegt

men — hem zelfs met zijnen vloek getroffen had 1
).

Het viel Abdoe’r-rahman niet moeijelijk eene menigte gelukzoe-

kers door geschenken en hoop op buit tot zich te trekken
, en

daar hij Mampawa nog niet rijp achtte voor eenen aanslag, besloot

hij, naar het voorbeeld zoo veler Maleische hoofden
, met zijne vol-

gelingen het aan leggen eener volkplanting te beproeven. Met 15

vaartuigen , bemand met een mengelmoes van verschillende stam-

men en daaronder eenige leden zijner familie
, vertrok hij den

23sten November 1771 van Mampawa, voer de Kapoeas-rivier op, en

koos tot de plaats zijner vestiging het punt harer vereeniging met

de rivier van Landak , als door de natuur zelve voor de vestiging van

een bloeijend handels-étahlissement aangewezen. Vóór de landtong,

door de vereeniging der rivieren gevormd , lag toenmaals een ei-

landje , sedert met den vasten wal vereenigd , dat nimmer misschien

door eens menschen voet betreden , maar als de verblijfplaats van

afgrijselijke spoken berucht was. Hier besloot Abdoe’r-rahman het

wrerk der ontginning aan te vangen. Ofschoon zijne volgelingen
,

vooraf door hem geraadpleegd, zich geheel aan zijn oordeel onder-

wierpen , had hij echter eenige moeite hunne bijgeloovige vrees

te overwinnen; hij liet zijne praauwen rondom het eiland scharen

en het een paar uren lang beschieten, om de pontianakken — zoo

noemde men de spoken, die hunnen naam aan deze plaats gegeven

hebben 2
)
— te verjagen, en sprong daarop het eerst met de parang

in de hand aan wal. Zijne onderhoorigen volgden hem en in kor-

ten tijd was een ruime plek schoon gekapt, waar nog in den

avond van dienzelfden dag, den 7 den Januarij 1772, een aantal

kleine bamboezen pondoks of loodsen werden opgerigt , om voor-

loopig tot woonplaatsen te verstrekken. Vervolgens bouwde hij hier

de moskee of missighit, die het middelpunt der nieuwe negerie

werd en later op dezelfde plaats werd herbouwd , en op de land-

punt tegenover het eilandje een versterkten dalem 3
). Herwaarts

*) Ritter
,

bl. 197, 198, Tobias
,

bl. 50, 51, Leyden
, p. 35, 37 ,

Hartmann HS. I
,

bl. 5. De honderdste dag na het overlijden ,
wordt

,

even als de derde, zevende en veertigste, door de nagelaten betrekkin-

gen met gebeden en aalmoezen gevierd.
s
) Hierover heb ik breeder gesproken boven, bl. 13 ,

14.
s

) Zie boven, bl. 16.



255

bragt hij ook het veroverde Fransche schip, welks bemanning hij

in het werk stelde, om de maagdelijke bosschen in den omtrek

op te ruimen ,
terwijl zijne overige volgelingen langs de rivier-

oevers buizen en kampongs aanlegden. Dit was de oorsprong van

Pontianak 1
).

Mag de loopbaan van Abdoe’r-rahman tot dusverre weinig eervol

genoemd worden , hij besloot thans zijn gedrag te hervormen , en

in zijnen nieuwen staat orde en geregtigheid te handhaven, als het

beste middel om diens bloei te verzekeren. Diegenen zijner medge-

zellen , die geen behagen vonden in eene rustige levenswijze, joeg

hij weg, en zoodra hij zijne woning in de nieuwe negerie voltooid

had, deed hij, om zijn berouw te toonen , eene bedevaart naar

het graf zijns vaders, dat te Mampawa als een heiligdom, onder

den naatn van Keramat Marhoem Toewan Besar ,
vereerd en zorg-

vuldig bewaakt werd. Hij herhaalde deze plegtigheid jaarlijks tot aan

zijn dood, gelijk zij ook nog door den tegen vvoordigen Sultan van

Pontianak zorgvuldig wordt in acht genomen 2
). Men meene echter

niet dat AbdoeT-rahmans berouw aan iets anders dan staatszucht

en slim overleg was toe te schrijven. Zijn volgend gedrag zal ons

genoegzaam toonen, hoe onverzadelijk zijne heerschzucht was, en

hoezeer alle middelen hem welkom waren ,
die tot bereiking van

zijn doel konden leiden.

Het bleek weldra met hoe juist inzigt AbdoeT-rahman de plaats

voor zijne vestiging had uitgekozen. De vaartuigen van Landak

,

Sangouw en de overige staten aan de boven-Kapoeas , die vroeger

hunne rotan , was , rijst en andere voortbrengselen naar Mampawa
en Sukkadana bragten , konden zich thans reeds te Pontianak van

hunne waren ontdoen en in al hunne behoeften voorzien. Eene

menigte kooplieden, Boeginezen , Maleijers en Chinezen, vloeiden

van Mampawa
, Sambas en andere plaatsen naar Pontianak zamen

,

en bragten het in handelsbetrekking met onderscheidene overzeesche

gewesten. AbdoeT-rahman was jegens deze vreemdelingen de voor-

*) Hartmann HS. I, bl. 3, 5, Leyden
,

p. 37, 38, Ritter, bl. 198—200,
Tobias, bl. 51. — G. Muller, bl. 211, geeft een eenigzins verschillend

verhaal van den oorsprong van Pontianak. Volgens hem zou Abdoe’r-rah-

man van den Sultan van Sangouw verlof gevraagd en verkregen hebben,
om op het eilandje Pontianak een huis te bouwen

,
onder de verpligting

om wachter van den riviermond te zijn en de scheepvaart tegen de zeeroo-
vers te beschermen.

2
) Ritter, bl. 194, Tobias, bl. 51, Leyden, p. 38.

I. 23



komend heid zelve; hlJ beschermde hunnen handel tegen de zeeroo-

vers ,
stelde hen onder hoofden van hun eigen landaard

, wier ge-

zag behoorlijk geregeld werd
, verleende hun hel nog steeds gehand-

haafde regt van vrij komen en vrij gaan (boerong terbang) , maar

verpligtte hen tevens bij de eerste oproeping onder de wapenen te

verschijnen. Bovendien stelde hij geregelde en verstandige tarieven

van in- en uitgaande regten vast. Zelfs naar Bengalen vloog de

mare van de nieuwe vestiging over, en men zag Engelsche schepen

te Pontianak ten handel komen
,
welker gezaghebbers door den Vorst

met beleefdheden overladen werden. Hoe groot ook Abdoe’r-rahmans

haat legen de Christenen wezen mogt, 11 Ü wist dien aan zijn be-

lang op te offeren, en nam den vasten stelregel aan, dien hij ook

zijnen kinderen inprentte, om met alle Europesche natiën in vriend-

schappelijke betrekking te blijven, en te zorgen van nimmer vóór,

steeds achter het Europeesch geschut te staan. Reeds na verloop

van een jaar was Pontianak tot eene belangrijke plaats opgewassen,

en Abdoe’r-rahman droeg zorg haar aanzien te vermeerderen door

den roem zijner minzaamheid, regtvaardigheid en milddadigheid,

door den luister zijner hofhouding en den stoet van, meest op zijne

beurs terende Arabieren , die hem welhaast omgaf, en door het aan-

nemen van den titel van Sultan, dien hij zich reeds in 1772,

naar de gewoonte der inlandsche vorsten
,

door den Boegineschen

prins , later Onderkoning van Riouw, Radja Hadji liet schenken *).

Een Fransch fregat, onder bevel van den broeder des kapiteins,

dien Abdoe’r-rahman te Passir had vermoord, en opzettelijk gezon-

den om deze schanddaad te wreken ,
vond de rivier zoowel ver-

sterkt, dat het, na het verbranden eeniger praauwen aan haren

mond , onverrigter zake moest terugkeeren 2
).

Op het onbewoonde terrein, waarop Abdoe’r-rahman zijne nege-

rie stichtte, schijnt aanvankelijk niemand aanspraken te hebben

doen gelden. De Vorsten van Landak en Sangouw zagen eerst de

gebeurtenissen lijdelijk aan; weldra echter begon de toenemende

magt van den nieuwen Sultan hunne vrees en ijverzucht gaande

te maken. En voorzeker niet ten onregle! Op Sangouw wierp

Abdoe’r-rahman reeds begeerige blikken, en men zegt zelfs, dat,

toen hij met zijne praauwen het eerst de Rapoeas opvoer, hij zich

*) Ritter, bl. 200, 201, Leyden, p. 38, 39, 53, Tobias, bl. 52, 53,

Gr. Muller, bl. 212, 346, Muntinghe
,

bl. 172.
2

) Leyden, p. 40.
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de verovering van Sangouw, ten einde zich aldaar met zijne vol-

gers te nestelen , had ten doel gesteld ,
en slechts door de gun-

slige ligging der plaats, waarop Pontianak gebouwd werd, tot

andere gedachten gebragt was l
). De betrekking, waarin Landak

tot Bantam en daardoor tot de Ilollandsche Oost-Indische Compa-

gnie stond, noodzaakte hem echter jegens dezen staat meerdere om-

zigtiglieid in acht te nemen. De Pangeran van dat rijkje, veront-

rust door het gerucht, dat de Sultan voornemens was de rivier

van Landak te sluiten, zond gezanten naar Pontianak, om zich

van zijne plannen te vergewissen. De Sultan gaf hun de meest

geruststellende verzekeringen, maar droeg te gelijk zorg om zijne

magt zooveel mogelijk ten toon te spreiden, terwijl hij zijn zwaar

geschut herhaaldelijk in hunne tegenwoordigheid liet lossen. De

Pangeran van Landak zond een zeer overdreven verslag van de

magt van Pontianak naar Bantam en beklaagde zich over schen-

ding van zijn grondgebied. De Sultan van Bantam, buiten staat

zelf de regten van zijn afgelegen leenman te handhaven, bragt

de klagten van Landak ter kennisse van den Gouverncur-Gencraal

en Baden van Indië te Batavia 2
). De Indische regering meende

zich de zaak te moeten aantrekken , en zond in het begin van

1778 3
)
den heer Kloek met twee kleine oorlogsvaartuigen en eenige

militairen naar Pontianak, om den staat van zaken te onderzoeken

en, zoo de klagten gegrond bleken, Abdoe’r-rahman op te vatten en

naar Batavia over te voeren. De Sultan
,
genoeg beseffende, dat hij

tegen de magt der Compagnie niet was opgewassen , en hij , om
zich te handhaven, haren bijstand behoeven zou, ontving den heer

Kloek met de meeste onderscheiding, en wist hem zoodanig in te

nemen , dat hij de gunstigste rapporten omtrent den Sultan naar

Batavia zond en zijn verblijf in de nabijheid van den dalem koos.

Doch weldra werd een heelmeester in het gevolg van den heer

Kloek, door zijne onbekendheid met de Maleische zeden, de oor-

zaak van een geschil, dat bedenkelijke gevolgen na zich sleepte.

Op zekeren dag kwam een slaaf den heelmeester sirih aanbieden.

*) Tobias
,

bl. 51.
2

j G, Muller, bl. 212, Leyden
, p. 39, Ritter

,
bl. 202, Tobias,

bl.*52.
3

) Hartmann HS. I, bl. 6. Leyden, p. 27, 39, en Muntinglie
,

bl.

173, stellen de vestiging der faktorij te Pontianak reeds in 1776; doch
het is duidelijk dat laatstgenoemde Leyden slechts kopieert, en bij dezen

acht ik het jaartal uit 1779 verschreven.

23 *
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Onder de Maleijers wordt dit aangemerkt als eene uitnoodiging tot

een bedekten minnenhandel van de zijde eener vrouw van aan-

zien ;
de heelmeester was echter hiervan geheel onbewust, en

bleef, nadat de slaaf zich zonder een woord te spreken verwijderd

had, eenigzins bedremmeld staan, met de sirih in de hand, tot

de Sultan naderde, wien hij zijne verwondering te kennen gaf

en naar de bedoeling vroeg. De Sultan verzocht hem den per-

soon aan te wijzen, die hem de sirih had aangeboden; de slaaf

werd daarop gegrepen en bekende, dat hij door een van des Sul-

tans bijwijven gezonden was. Abdoe’r-rahman , hoezeer ook in het

openbare leven meester over zijne hartstogten
,

gaf zich in zijne

huisselijke betrekkingen dikwijls aan al de heftigheid van zijn

karakter over, en men verhaalt ijzingwekkende bijzonderheden van

de wreedheid tegen zijne vrouwen en slaven, waartoe hij zich

door jaloezij en wraakgierigheid liet verleiden 1
). Zonder een

woord tot verklaring, liet hij in de tegenwoordigheid van den

chirurgijn den slaaf het hoofd afslaan, en de schuldige vrouw in

het geheim uit den weg ruimen 2
)-

Zoodra de heer Kloek dit geval had vernomen, begon bij de

gevolgen van den toorn des Sultans, wdens ijverzucht bij kende,

ernstig te duchten, en besloot dadelijk zijn verblijf naar de over-

zijde der rivier te verplaatsen. Abdoe’r-rahman poogde te ver-

geefs hem gerust te stellen, en zijn argwaan groeide zoozeer aan,

dat hij in den nacht met de bezetting naar Batoe-lajang 3
)

af-

zakte, en zich aldaar met de gewapende vaartuigen op de rivier pos-

teerde. De Sultan deed meer dan ééne poging om hem te bewegen

naar Ponlianak terug te keeren
; maar toen hij hem onverzettelijk

vond , begon hij hem op allerlei wijzen tegen te werken ,
en ver-

bood aan de inlanders eenige behoeften aan de Europeanen te

leveren. De heer Kloek besloot daarop met geweld van de voor-

bijgaande praauwen te nemen , wat men hem niet goedschiks geven

wilde, en noodzaakte ze met zijn geschut om bij te draaijen

,

zoodat hij den handel van Pontianak grootclijks belemmerde. De

‘) Zie de overeenstemmende getuigenis van Leyden
, p. 4G

,
en Rit-

ter
,

bl. 204.
2

) Dus wordt dit geval verhaald door Leyden, bl. 41, 42. Volgens

Hartmann HS. I, bl. G, zou de chirurgijn meer schuld gehad hebben;

hij zou over den muur van den dalem zijn geklommen en zich zeer on-

gepaste vrijheden met de vrouwen hebben veroorloofd.
3

) Zie boven
,

bl. 14. 15.



2o9

twist rees zoo hoog, dat Sultan Abdoe’r-raliman besloot, den heer

Kloek bij de hooge regering te Batavia aan te klagen 1
).

Men zal zich welligt verwonderen over de stoutmoedigheid van dezen

fortuinzoeker; doch de verwondering zal ophouden, wanneer men be-

kend is met de zedelijke laagte, waartoe een groot deel van de die-

naren der Compagnie in die dagen vervallen was , en de middelen ,

waardoor de Sultan van Pontianak zich reeds lang voorspraak en

vrienden te Batavia had weten te verwerven. Het ligt in den aard

der zaak, dat hieromtrent slechts geruchten en gissingen kunnen wor-

den medegedeeld. Het schijnt dat hij zich had weten te bedienen

vande tusschenkomst van een sluwen Boeginecs, Hadji Daeng, dien

hij, zoodra hij van de vijandige oogmerken van Landak was

onderrigt geworden
, met een vaartuig en eenig stofgoud ,

als

monster, naar Batavia gezonden had, om voor zijne belangen te

waken. Dit vaartuig was wel eerst aangehouden, doch Hadji Daeng

wist weldra weder vrij te komen, en zelfs vergunning te erlangen

om de waren, die hij had medegebragt, te verkoopen. Abdoe’r-

rahman had het gewaagd zich in de lastbrieven van zijnen zen-

deling «Sultan van Pontianak” te betitelen, ten einde te zien hoe

dit zou worden opgenomen. Bij zijne terugkomst kon hij zijnen

heer berigten
, dat de zaken niet hopeloos stonden 2

). Ook door

tusschenkomst van den Gouverneur van Java’s Noordoosthoek , schijnt

Abdoe’r-rahman herhaaldelijk brieven en vertoogen naar Batavia ge-

zonden te hebben
, en een wèl onderrigt schrijver aarzelt niet die

vertoogen, spottenderwijze, wig tig te noemen 3
). In sommige dezer

stukken moet hij zich zelfs hebben veroorloofd, den titel van » Sul-

tan van Sangouw” bij dien van «Sultan van Pontianak” te voegen,

niettegenstaande hij zijne aanspraken op eerstgenoemd rijk door geen

zweem van bewijs zou hebben kunnen staven 4
). Door deze reeds

voorafgegane onderhandelingen was Abdoe’r-rahman zeker genoeg vau

zijne zaak, om van zijnen stap ten opzigte van den heer Kloek

geene nadeelige gevolgen te vreezen. Hij koos thans tot zijnen

zendeling zijnen zoon Sjerief Kasim , dien hij
, zonder voorkennis

') Hartmann HS. I
,

bl. 7 ,
Leyden

, p. 42.
2
) G. Muller, bl. 214. •

3
) Tobias, bl. 52, 53.

4

) Tobias, bl. 52. In het PIS. staat, bl. 40: „dat hij zich in zijne brie-

ven eigendunkelijk „Sultan van Pontianak en Sesango (Sangouw)’' heeft

durven noemen
,

blijkt mij uit de resolutien der toenmalige Hooge Regering,
speciaal die van 3 November 1778.”
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van don lieer Kloek, mei een grooten diamant ten geschenke aan de

regering ,
naar Batavia zond !). Welke kuiperijen hier plaats had-

den ,
kan ik niet in bijzonderheden aanwijzen. Genoeg dat de we-

reld omstreeks dezen tij<i verbaasd werd door het openbaar worden

eener acte, geteekend van het fort Diamant te Serang, de hoofdslad

van Bantam , den 26 stcn Maart 1778 , waarbij de Sultan en Rijks-

grooten van Bantam, niet slechts Landak, maar ook hunne lang

vergeten en nimmer gehandhaafde aanspraken op Sukkadana, die

levens de suprematie over de gehorde Westkust in zich sloten , aan

de Oost-Indische Compagnie afstonden 2
). Men beweert dat deze af-

stand van de zijde der Compagnie met de kwijtschelding eener schuld

van 50,000 Spaansche matten aan Bantam werd gekocht, maar het

blijkt niet uit bekend geworden olïiciële stukken 3
). Zeker is het dat

de Vorst van Landak nu een zwakken voor een magtigen Opperheer

had verwisseld, — voor een Opperheer, die op zijne vertoogen zoo

weinig acht gaf, dat hij zelfs besloot, den Sullan van Pontianak
,

uit aanmerking zijner groote persoonlijke begaafdheden, in zijn aan-

gematigd gezag te handhaven. In de vergadering der Ilooge Regering

van 6 November 1778, werd, nadat eerst de eigendunkelijk aanma-

tiging der soevereine magt door Abdoe’r-rahman als eene zeer straf-

bare zaak was gegispt, nogtans besloten hem de rijken van Pontianak

en Sangouw— of Sesango, gelijk men het toen doorgaans noemde—
in leen af te staan 4

) , hetgeen ten opzigte van het laatstgenoemde

te opmerkelijker is, daar de Sultan van Sangouw in het volle be-

zit zijner heerschappij was, en de Compagnie nog bij een besluit

van datzelfde jaar het geven van geschenken aan dien Vorst had

gelast 5
).

De Resident van Rembang, Willem Adriaan Palm, werd thans

als Commissaris naar Borneo’s Westkust gezonden, om aan de be-

volking bekend te maken, dat de Sultan van Bantam zijne regten

aan de Compagnie bad afgestaan, en om met de inlandsche Vorsten

de vereisebte schikkingen te treilen. Hij begaf zich het eerst naar

J

)
Hartmann HS. I, bl. G7. Van eene zending van Sjerief Kasim spreekt

ook Ritter, bl. 202. Daarentegen zegt G. Muller, bl. 214, dat Abdoe’r-

rahman zelf naar Ratavia ging.
2

) G. Muller, bl. 214, Leyden, p. 39, Muntinghe, bl. 173, Hartmann

HS. I, bl. 7.
3

)
Tobias, bl. 52, Leyden, p. 27; volgens Ritter, bl. 180, zou de

schuld 00,000 rijksdaalders hebben bedragen.
4

)
Tobias, bl. 53.

6

) G. Muller, bl. 215, met de aanteck. van Blurne.



Pontianak, waar zich juist op dat tijdstip de Sultan van Sukka-

dana en Matan, Ahmed Kamaloe’d-din bevond. Deze Vorst wenschte

eene verbindtenis aan te gaan met eene dochter van den Panembaban

van Mampawa 1
). Abdoe’r-rahman bad zijne bemiddeling voor dit

huwelijk aangeboden, onder voorwaarde, dat het te Pontianak zou

gesloten worden. Waarschijnlijk heeft de heer Palm deze gelegen-

heid , om den Vorst van Sukkadana en Matan van de nieuwe aan-

spraken der Compagnie op zijn gebied te onderrigten en hem tot

de erkentenis harer suprematie te bewegen, niet ongebruikt laten

voorbijgaan; doch wij zullen beneden zien, dat Sultan Kamaloe’d-

din zich daaraan nimmer heeft willen onderwerpen, ook niet,

nadat hij zich daardoor reeds eene vreesselijke tuchtiging van de

zijde der Compagnie had op den hals gehaald 2
).

Abdoe’r-rahman, die zijne belangen beter verstond, maakte min-

der zwarigheid om zich het oppergezag der Compagnie te laten wel-

gevallen. Hij was zelfs gereed om hare erkenning van zijn gezag met

schijnbaar groote opofferingen te betalen, wel overtuigd dat het even

gemakkelijk zou zijn, met een weinig geslepenheid de min gunstige

‘) Ritter in de Indiër, 1852 ,
n°. 96, zegt, „met Oetin Renon de

dochter van den Panembahan, later Sultan van Mampawa, Djenel Midien.”

In dezen laatsten
,

deels door onkunde der Arabische taal
,
deels door een

drukfout verminkten naam
,

schuilt die van Sultan Mohammed Zeinoe’1-

Abedin
,
welke titel, zoo ik meen, in 1823 door het Nederlandsch gezag

gegeven werd aan Goesti Djati, die toen sedert 1808 onder den naam van

Panembahan Soeria Nata Koesoema over Mampawa geregeerd had. Dit

blijkt uit de vergelijking van Netscher, bl. 16, met Leyden, p. 32, Tobias,

bl. 55, de contracten in 1819 en 1822 met den Vorst van Mampawa geslo-

ten
,
waar de Panembahan van Mampawa onder den aangehaalden naam

Soeria Nata Koesoema voorkomt, en Hartmann IIS. I, bl. 10, waar wij

lezen: „na den dood van Sultan Abdoe’r-rahman steeg zijn zoon, de Pa-
nembahan van Mampawa

,
onder den titel van Sultan Kasim ten troon

,

en benoemde, om zijns vaders misdrijven weder eenigzins te bewimpelen,

den zoon van den door den zeevoogd Silvester verjaagden Vorst in zijne

plaats, welke Vorst nu onlangs door Uwe Excellentie met de waardigheid

van Sultan is begunstigd geworden.” Voor het overige kan ik om twee

redenen niet aannemen, dat het berigt bij Ritter juist is: 1°. Als Panem-
bahan van Mampawa regeerde tot 1787 de bovengemelde Adi Djaja Koe-
soema ,

zoo als blijkt uit G. Muller
,

bl. 345 , 346 ,
terwijl zijn zoon eerst

in 1808 in die waardigheid opvolgde; 2°. indien die Vorst reeds in 1778
eene huwbare dochter had, hoe oud moet hij dan wel geweest zijn in

1823, toen hem de titel van Sultan geschonken werd? Waarschijnlijker is

het dus
,
dat de Sultan van Sukkadana eene dochter van Adi Djaja Koe-

soema gehuwd heeft.

*) Vgl. Muller, bl. 215, 348. De heer Palm zou bij deze gelegenheid

ook een bod voor den grooten diamant gedaan hebben. Zie boven, bl. 141.
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gevolgen van hare inmenging in zijne zaken af te weren, als het

gevaarlijk was haar openlijk te dwarsboomen. Na eenige onder-

handeling kwam den 5den Julij 1779 een merkwaardig contract

tot stand. De Compagnie erkende Sjerief Abdoe’r-rahman Ibn el-

Habib Iloesein el-Kadri als Sultan van Pontianak en Sesango (San-

gouw), over welke landen hij het beheer als een leen der Com-

pagnie voeren zou. Daarentegen zouden de regten en eenige andere

inkomsten uit naam der Compagnie geheven
, en slechts tendeeleaan

den Sultan uitgekeerd worden; terwijl deze Vorst zich verbond, om
alle in zijn gebied vallende producten, zoo als diamanten, goud, peper,

vogelnestjes, karet, was, sago, rotan, tegen matige prijzen aan de

Compagnie te leveren, voor zooverre zij die begeeren mogt; om de

kuituur van notenmuskaat, nagelen en koffij in zijne landen te

verbieden, en de hoornen te doen uitroeijen, waar zich die ook

inogten bevinden; om geene vaartuigen toe te laten, dan die be-

hoorlijk van passen waren voorzien , en alle vreemde Europesche

natiën , Chinezen
, met hunne jonken uit China komende , Djoho-

rezen enz., voor altijd uit zijn gebied te weren; en om geene

vreemdelingen uit den Archipel of Chinezen, zonder voorafgaand

verlof van den Resident, in Pontianak of Sangouw ter woon toe te

laten. De Chinezen en hunne hoofden , zoowel als alle vreem-

delingen uit den Archipel, Maleijers , Javanen, Boeginezen , Ba-

liërs , die zich reeds te Pontianak hadden gevestigd , of in het

vervolg aldaar zouden aankomen, werden bij dit contract, zoo voor

zich als voor hunne kinderen
, onder het regtstreeksch gezag van

de Compagnie gesteld, zoodat, daar het gezag van Abdoe’r-rahman

over Sangouw slechts in naam bestond , hij
,

volgens de letter

dezer overeenkomst, inderdaad geene andere onderdanen overhield,

dan de leden zijner eigene familie en de weinige andere Ara-

bieren, die zich bij hem vervoegd hadden 1
). Hoe weinig ech-

ter Abdoe’r-rahman zich door deze verbindtenis jegens de Com-

pagnie belemmerd achtte, blijkt daaruit, dat bij juist in dezen

tijd met de hoofden der Boeginezen en Maleijers, die te Pontia-

nak gevestigd waren, eene overeenkomst maakte, waarin de reeds

vroeger te hunnen aanzien gevolgde regelen 2
)

onder vaste be-

*) De aangehaalde bepalingen zijn opgegeven door van Lijnden T. N.

I., bl. 174, 175, Muntinghe, bl. 163, Tqbias, bl. 53, 55, Leyden
, p. 41;

vgl. ook nog G. Muller, bl. 214, Radei’macker, bl. 117, Hartmann HS.I, bl. 7.

*) Zie boven
,

bl. 256.
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palingen werden gebragt 1
). Ten opzigte zijner gesehillen met

den heer Kloek werd de Sultan althans in zooverre in het gelijk

gesteld, dat de Commissaris dezen naar Batavia terugzond en den

heer Wolter Markus Stuart, met den titel van Resident, in zijne

plaats benoemde. Er werd een fort opgerigt, met zes stukken be-

wapend en door een officier met 23 soldaten bezet ,
en een schoe-

ner, geheel met Europeanen bemand, werd op de rivier geplaatst,

zoodat de geheele bezetting omtrent 60 man bedroeg. Een schrij-

ver , een klerk en een heelmeester werden aan den Resident toege-

voegd 2
). Re uitkomsten dezer vestiging beantwoordden echter aan-

vankelijk geenszins aan hetgeen men zich daarvan had voorgestcld,

daar in het eerste jaar de onkosten wel is waar slechts f 9726

bedroegen, maar daartegen slechts f 1764 aan baten overstonden,

zoodat de Compagnie een verlies leed van f 7922 3
). Men hoopte

echter voor de toekomst op beter.

Toen de heer Palm de zaken te Pontianak voorloopig geregeld

had, vertrok hij den 7den Julij 1779 naar Landak, vergezeld door

Pangcran Kasim, den zoon van Sultan AbdoeT-rahman ,
die hem

later in de regering is opgevolgd. Hij had er slechts aan te kon-

digen, dat Bantam zijne regten op dat gewest aan de Compagnie had

afgestaan, die er door een kleinen post, van Pontianak gedetacheerd,

zou worden vertegenwoordigd
, en er den Vorst, Pangeran Setja Nata,

uit haren naam in het gezag te bevestigen. De Commissaris be-

zocht de goud- en diamantmijnen, en had het geluk op dezen togt

een grooten Orang-hoetan te schieten, dien hij op liquor naar Ba-

tavia overvoerde, en die vandaar voor het kabinet van den Prins van

Oranje naar het moederland gezonden werd , na door den baron van

Wurmb in de werken van het Bataviaasch Genootschap uitvoerig be-

schreven te zijn 4
).

‘) Tobias, bl. 53 ,
54.

2
) Hartmann HS. I, bl. 7, 8, Leyden, p. 39, Muntinghe

,
bl. 173

(vgl. boven bl. 257, noot 3). Volgens Leyden en Muntinghe bedroeg de
bezetting 100 man.

s
) Van Kampen III, bl. 244, Leyden, p. 41. De kosten der eerste

vestiging kunnen in de som der uitgaven niet begrepen zijn.
4

) Radermacher, bl. 118—125, 140—144, Leyden, p. 27, Muntinghe,
bl. 173. Radermacher verhaalt van het verblijf van den heer Palm te Ponti-

anak nog de volgende bijzonderheid, waarvan ik niets weet te maken : „Bij
’t aanwezen van den heer Palm

,
kwam er een van des Sultans onderhoo-

rigen
,
de Koning van Gascaro (?), wel honderd mijlen landwaarts gelegen, in

welk land eenige pilaren gevonden worden
,
drie voet hoog en drie voet breed

,

met Europesehe karakters beschreven, waarvan men de figuren nog verwacht.”
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Nadat de Commissaris Palm naar Batavia was teruggekeerd
, be-

sloot Abdoe’r-rahman zijne nieuwelings verkregen regten op San-

gouw met de wapenen te doen gelden. Van de vroegere geschie-

denis van dezen staat is zeer weinig bekend , behalve dat het aldaar

regerend geslacht zijnen oorsprong van Sukkadana afleidde en de

suprematie van dat rijk erkende 1
). Echter had ook de Sultan van

Banjer-massin op Sangouw aanspraken, maar van zeer twijfelachti-

gen aard. Zij staan waarschijnlijk in verband met de regten van

dien Vorst op Lewei en Sintang, en werden, even als deze,

reeds vernield in het contract , in 1756 door Banjer-massin met

de 0. I. Compagnie gesloten 2
). Die regten grondden zich, volgens

de overlevering, op de hulp door Kota-ringin, eene onderhoorigheid

van Banjer-massin, eenmaal aan Lewei tegen het naburige Sintang

verleend. Lewei sloot bij die gelegenheid met Kota-ringin een ver-

bond, dat op koperen tafelen gegraveerd werd, en waarbij het op

zich nam eene jaarlijksche schatting te betalen en de keuze zijner

hoofden door Kota-ringin te laten bevestigen 3
). Sintang schijnt

in dien krijg het onderspit te hebben gedolven en tot de erken-

ning der suprematie van Banjer-massin genoodzaakt te zijn. En

indien de aanspraken van dien Vorst op Sangouw werkelijk eeni-

gen grond hadden, moeten wij waarschijnlijk aannemen, dat de

Vorst van dat rijk, als bondgenoot, in de nederlaag van Sintang

heeft gedeeld. Men weet op hoe losse gronden zich de Maleische

Vorsten vaak zoodanige regten aanmatigen, en hoe weinig bezwaar

de kleine staten maken
, om in naam het gezag van de meer af-

gelegen grootere rijken te erkennen ,
wanneer zij slechts geene

uitoefening van wezenlijke magt hehben te duchten. Doch wat

men ook van de regten van Banjer-massin op Sangouw denke moge,

in het tijdvak waarvan wij spreken waren zij verouderd en verge-

ten. Ook de suprematie van Sukkadana bestond niet meer dan in

naam 4
), en de Vorst van Sangouw was inderdaad geheel onaf-

hankelijk. Hij moest zich thans echter gereed houden, om die

onafhankelijkheid met de wapenen te handhaven tegen den Sul-

tan van Pontianak, wien de Compagnie, op grond harer vermeen-

de regten op de geheele Westkust van Borneo, door de jongste

‘) Boven, bl. 188, 191.
2
) Zie Inleiding ,

bl. XLII.
3
) Halewijn ,

bl. 190; vgl. boven, bl. 50.

*) Zie van Lijnden N. T.
,

bl. 615.
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overeenkomst met Bantam verworven, dit rijk als een leen had

geschonken.

De Vorst van Sangouw was waarschijnlijk sedert lang op een

aanval van Abdoe’r-rahman voorbereid, en schijnt zich met Tajan,

en welligt nog andere bovenlandsche staatjes, tot een krachtigen

wederstand tegen zijne aanmatigingen verbonden te hebben. Aan den

anderen kant ontbrak het ook Abdoe’r-rahman niet aan bondgenooten.

De Boeginesche prins Pangeran Soeta Widjaja, beter bekend onder

den naarn van Radja Hadji, die laatstelijk zijn verblijf had gehou-

den te Salangor, eene Boeginesche kolonie op de Westkust van het

Maleisch Schiereiland, door een Vorst van zijne maagschap, tevens

zijn schoonzoon, geregeerd, was omstreeks dien tijd naar Muntok

gekomen en vandaar overgestoken naar Mampawa, om er eene bede-

vaart naar het graf van Sjerief Hoesein te verrigten *). Hier ontving

hij het aanbod van Abdoe’r-rahman, om hem met zijne volgelingen

in de onderneming tegen Sangouw behulpzaam te zijn , hetwelk hij

met gretigheid aannam 2
). Nog eene andere schaar van zwervers

werd te gelijker tijd door Abdoe’r-rahman aan zijne dienst ver-

bonden. Zij waren afkomstig uit het rijk van Siak op Sumatra’s

Oostkust, en werden aangevoerd door twee telgen van het Siaksche

') Kronijk van Riouw, bij Meursinge
,
Maleisch leesboek, lilde stuk,

bl. 80. Ygl. over den Boegineschen oorsprong der bevolking van Sa-

langor Newbold
, Straits-settlements

,
II, p. 317 Begbie

,
Malayan Penin-

sula
, p. 86, Ritter, Erdkunde von Asien, Th. V, S. 30.

2

) De Kronijk van Riouw
,

t. a. p. ,
vermeldt zijnen togt naar San-

gouw met een enkel woord, doch zonder van de verbindtenis met Ab-
doe’r-rahman te gewagen. Doch zie Ritter, bl. 203, G-. Muller, bl. 212,
346, 347. G. Muller plaatst den togt tegen Sangouw reeds in 1772,
dus in hetzelfde jaar, waarin Pontianak gesticht werd, en ook Ritter

laat dien voorafgaan aan de zending van Landak naar Bantam. Tobias
HS.

,
bl. 41 , zegt zeer onbepaald

: „ Yan Sangouw heeft zich de Sultan

van Pontianak nooit kunnen meester maken, en zelfs tot de tusschen beide

gelegen rijkjes zijne magt slechts indirekt uitgestrekt. Eens is hij met
een paar vaartuigen derwaarts vertrokken, en de niet weggeloopen in-

woners van de hoofd-negerie hebben zich in schijn onderworpen
,
maar

niet langer dan tot hij met zijne magt wederom vertrok.” Doch Hart-
mann HS. I, bl. 80, plaatst dien togt uitdrukkelijk in 1780. Ik ben
dit laatste gevoelen gevolgd

,
omdat mij de chronologische orde der ge-

beurtenissen bij dien schrijver over het geheel het best voorkomt
,
om-

dat het waarschijnlijk is dat Abdoe’r-rahman geen krijg tegen Sangouw
zal ondernomen hebben

,
voor hij zich genoegzaam te Pontianak bevestigd

en van de goede gezindheid der Compagnie verzekerd had, en omdat
dit jaartal het best voegt in den loop der verrigtingen van Radja Hadji

,

zooals die in de Kronijk van Riouw verhaald worden.
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vorstengeslacht, Radja Moesa en Radja Isa. Zij waren de slagt-

offers geworden van eene der menigvuldige omwentelingen
, die in

de vorige eeuw het rijk van Siak geteisterd hebben. De nako-

melingen van twee broeders, Radja Boeang en Radja Alam
, zonen

van Sultan Abdoe’l-djalil Mohammed Sjah , die in de eerste helft

der achttiende eeuw aldaar regeerde, drongen elkander beurtelings

van den troon en noodzaakten hunne tegenpartij haar levensonder-

houd door de zcerooverij te zoeken , zoodat de Siakkers een schrik

dezer wateren werden. Omstreeks 1765 of 1770 vestigde zich on-

der de genoemde prinsen een deel dezer Siakkers op Groot-Karimata

en Soeroetoe en bouwde aldaar kampongs J
) ;

zij leefden er van

de vruchten des lands , vorderden schattingen van de voorbijva-

rende schepen
, en maakten zich niet zelden aan roof en plun-

dering schuldig. Zij gaven echter hun zwervend leven niet op

,

maar waren gereed den bijstand van hunnen arm te leenen

aan elk, die hun de hoop op rijken buit kon voorspiegelen 2
).

*) Zie boven, bl. 136, 137.
2

) G. Muller, bl. 212, 365, 372. Ook Hartmann HS. I
,
bl. 8 ,

spreekt

in algemeene uitdrukkingen van de hulp
,

door een Vorst van Siak aan
Abdoe’r-rahman in zijnen krijg tegen Sangouw bewezen. De geschiedenis

van het Siaksche rijk behoort nog tot de duisterste deelen der geschiedenis

van den Archipel. Zij is echter eenigermate toegelicht door den heer Mil-

lies, De munten der Engelschen voor den O. I. Archipel, bl. 28—48, en

door den heer van Hoëvell, in zijne beoordeeling van dat werk, T. v. N. I.

,

Jaarg. 1854, D. I, bl. 140—144. Ik dank eenige mededeelingen omtrent

de geschiedenis van dat rijk, geput uit het koloniaal archief, aan eene

vriendelijke hand
,
die mij in staat stellen eene fout te verbeteren

,
waarin

laatstgenoemde vervallen is. Het contract van 1 Augustus 1782, waarvan hij

op bl. 142 spreekt, is niet gesloten met den toenmaals, onder den titel van Sul-

tan Ahmed Sjah regerenden Vorst van Siak, Radja Jahja, maar met den door

diens voorganger Radja Ismaël verdrevenen Radja
,
Mohammed Ali

,
die on-

der den titel van Sultan Abdoe’l-djalil Maiilam Sjah te Siak geregeerd had

,

maar toen, zoo als de heer de Jonge, Geschiedenis van het Ned. zeewezen,

Dl. VI, St. I, bl. 201, zegt, zijne dagen in stilte te Malakka doorbragt.

Genoemd contract werd gesloten door den Gouverneur P. G. de Bruijn en

den regent van Rakan
,

als gevolmagtigde van den Siakschen Vorst. Art. 1

verzekert aan Radja Mohammed Ali en zijne volgelingen bescherming en

een rustig bezit hunner goederen, zoo lang zij der Compagnie trouw blijven.

Art. 2 regelt de hulp, die de Siaksche Vorst op Malakka bij den ontstanen

oorlog tegen Engeland moet bieden. Art. 3 bepaalt, dat al het tin, uit de

mijnen te Rakan verkregen, tegen vasten prijs, te Malakka aan de Com-
pagnie moet worden geleverd. Hieruit blijkt dus dat Rakan aan den ver-

dreven Koning moet zijn getrouw gebleven. Deze Radja Mohammed Ali

en zijn neef Radja Seijid Ali, die eenige jaren later den troon van Siak

heroverde en Radja Jahja op zijne beurt verdreef (Millies
,

bl. 37 ,
van

Hoëvell, bl. 142), vergezelden in 1784 de expeditie van den Kapitein-Com-



De expeditie, uit één schip en een groot aantal praauwcn be-

slaande, voer onder de bevelen van Radja Hadji de Kapoeas op,

doch werd reeds op de hoogte van Poelo Tajan, een eilandje tegen-

over den mond der Tajan-rivier , door die van Sangouw met een

hagelbui van kogels begroet. Het gelukte echter Radja Hadji de bo-

venlanders op de vlugt te drijven; hij besloot hen onverwijld naar

Sangouw te volgen en , zoo zij verderen tegenstand boden ,
die

plaats te vernielen. De Sangouwers herzamelden zich echter op de

hoogte van Kajoe Toenoe, even beneden Sangouw, waar zij 14 bat-

terijen hadden opgerigt, uit welke zij de vaartuigen van Radja Hadji

zeven dagen lang beschoten , zonder dat deze in staat waren eenig

beslissend voordeel te behalen. De dappere hoofden der Siakkcrs,

Radja Moesa en Radja Isa, sneuvelden, en hunne lijken werden later

op Ratoe-lajang , waar ook Abdoe’r-rahmans assche rust, begraven.

Eindelijk moesten die van Sangouw, bij gebrek aan ammunitie, den

verderen wederstand opgeven , en trokken terug naar hunne hoofd-

plaats; doch wel verre van zich over te geven, offerden zij hunne

woningen aan de vlammen op en maakten zich eene halve mijl

boven den mond der Sekajam-rivier tot nieuwen tegenstand gereed.

Radja Hadji, te zwak om hunnen hardnekkigen wederstand te over-

winnen, of tevreden met den te Sangouw gemaakten buit, besloot

tot den terugtogt. Abdoe’r-rahman moest zich dus met den blooten titel

van Sultan van Sangouw blijven vergenoegen , zonder dat hij de

erkentenis van zijn gezag kon verwerven. Het eenige voordeel dat

deze togt hem opleverde was , dat hij de ijzerhouten palissadering

van Sangouw liet afbreken en met zich naar Pontianak voerde, om
daarmede zijnen dalem en zijne batterij op Ratoe-lajang te bevesti-

gen. Op den terugtogt deed Abdoe’r-rahman het eiland Djamboe

mandeur van Braam tegen Salangor, en Radja Mohammed Ali werd aldaar,

in plaats van den verdreven Boegineschen Koning, op den troon gesteld (de

Jonge, t. a. p. ,
bl. 200, 202, 206; vgl. Begbie, Malayan Peninsula,

p. 69, 70). Het komt mij ontwijfelbaar voor, dat Radja Moesa en Radja
Isa, die zich eerst op de Karimata-eilanden vestigden, en later Abdoe’r-

rahman tegen Sangouw bijstonden, tot de vrienden en volgelingen van Radja
Mohammed Ali behoorden

;
terwijl daarentegen Radja Akil

,
die in het

vervolg dezer geschiedenis eene rol zal spelen
,
een kleinzoon was van

Radja Jahja (Sultan Ahmed Sjah), en daarop zijne aanspraken op den
troon van Siak grondde (Millies

,
bl. 38, van Hoëvell

,
bl. 143). G.

Muller schijnt dus zeer ten onregte
,

bl. 372, de volgelingen van Radja

Akil voor dezelfde Siakkers of hunne nakomelingen te houden
,

die Abdoe’r-

rahman tegen Sangouw hadden bijgestaan.
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aan , en vertoefde er geruimen tijd , om een fort op te rigten

,

ten einde de vaart op de Dawah-rivier
, die van hier zuidwaarts

vloeit 1
), en alzoo de gemeenschap der bovenlanden met Sukkadana

te beheerschen 2
).

De Siakkers, die in dezen krijg hunne aanvoerders verloren had-

den, vestigden zich nu, ten minste gedeeltelijk, te Pontianak, en

stichtten er eene kampong, die zij Siak noemden, ter plaatse waar

thans de woning van den Nederlandschen Resident zich bevindt 3
).

Zij schijnen zich echter hier slechts korten tijd te hebben opgehou-

den, en zullen vermoedelijk later naar Salangor verhuisd of naar Siak

wedergekeerd zijn 4
). Radja Hadji was naauwelijks van dezen togt te

Mampawa teruggekoraen
, of hij ontving de tijding van den dood van

Daeng Kambodja, waarop hij zich naar Riouw spoedde en zich daar,

in zijne plaats, de waardigheid van Onderkoning zag opdragen 5
).

‘) Zie boven, bl. 7.
2

) Ik volg hier overal Hartmann HS. I, bl. 8, 9; doch ten opzigte der

Siaksche Yorsten G. Muller, bl. 212, 371. Zie ook Ritter, bl. 202, en

Tobias, bl. 52, 53.
3

) G. Muller, bl. 212, 372.
4

) Te weten toen Radja Mohammed Ali tot Sultan van Salangor ver-

heven werd
, en toen Radja Seijid Ali Siak heroverde.

J

)
Kronijk van Riouw, t. a. p., bl. 80, 81.



ZEVENDE HOOFDSTUK.

Oorlog der Compagnie met Salangor en Riouw. — Radja Ali, Onderkoning

van Riouw
,
vlugt naar Mampawa. — Geschillen tusschen Sambas

,
Mampawa

en Pontianak. — Rloei van Sukkadana onder Sultan Ahmed Kamaloe’d-din. —

Radja Ali vestigt zich te Sukkadana. — De Compagnie verbindt zich met den

Sultan van Pontianak tegen Sakkadana en Mampawa. — Vernieling van Suk-

kadana. — Verovering van Mampawa. — Sjerief Kasim, zoon van den Sultan

van Pontianak
,

tot Panembaham van Mampawa benoemd. — Contract met

Mampawa en toestand van die plaats na de verovering. — De zetel van het

rijk van Matan en Sukkadana naar Kajoeng verlegd. — Mislukte poging der

Compagnie om haar gezag door deu Sultan van Matan te doen erkennen. —
Oneenigheden tusschen den Sultan van Matan en zijn zoon.— Mohammed Dja-

maloe’d-din wordt Sultan van Matan. — Slechte uitkomsten van de vestiging

der Compagnie op Borneo’s Westkust. — Zij breekt in 1791 hare kantoren op.

Radja Hadji was naauwelijks tot de waardigheid van Onderkoning

van Riouw verheven, of hij werd in ernstige geschillen gewikkeld

met de 0. I. Compagnie. De oorlog met Engeland was voor dit

ligchaam allernoodlottigst geweest , en door de groote verliezen die

het had ondergaan , den staat van uitputting waartoe het vervallen

was , had het schier geheel het ontzag verloren
, dat liet tot dus-

verre den Indischen vorsten had weten in te boezemen 1
). In 1783

zag de Compagnie zich genoodzaakt, tot handhaving van haar gezag

en wraakneming over de schending der verdragen , eene scheeps-

magt te zenden om Riouw te blokkeren; dan die onderneming mis-

lukte geheel. Ecne landing, op het eiland beproefd, werd afgesla-

gen, en een fregat der Compagnie sprong in de lucht, waarop het

geheele eskader met overhaasting naar Malakka week. Radja Hadji,

door zijnen voorspoed stoutmoedig geworden , sloeg nu met zijne

*) Vgl. over den toenmaligen reddeloozen toestand der O. I. Comp.,
van Kampen III, bl. 305, 306.
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bondgenooteu ,
Sultan Ibrahim van Salangor, en de hoofden van

Naning en Rumbo, het beleg voor Malakka, dat aan alle kanten,

behalve de zeezijde, werd ingesloten. Bij volslagen gebrek aan

schepen en krijgsvolk bevond zich de Indische Regering in de uiter-

ste verlegenheid, toen den 4den Maart 1784 een eskader van zes

schepen ,
onder bevel van den Kapitein-Commandeur van Braam

,

uit het moederland gezonden om het wankelend gezag der Compa-

gnie te helpen schragen , ter reede van Batavia verscheen. De Com-

mandeur van Braam vertrok zoo spoedig mogelijk met vier zijner

schepen, waarbij de Compagnie eenige kleinere vaartuigen voegde,

tot ontzet van Malakka. Den 18den Junij werd eene landing beproefd

nabij Telok Katapang, waar de hoofdmagt des vijands onder Radja

Hadji gelegerd was. Deze onderneming gelukte volkomen; na een

kort doch hevig gevecht sloegen de Boeginezen op de vlugt, en hun

aanvoerder bleef dood op het slagveld liggen 1
). De Salangorezen

,

die de stad aan de andere zijde hadden ingesloten
, verwijderden

zich in stilte gedurende den nacht; maar het Nederlandsch eskader

vervolgde hen derwaarts en behaalde hier nogmaals eene volkomene

zegepraal. Sultan Ibrahitn vlugtte naar het gebergte, en werd door

de Nederlanders vervallen van de regering verklaard , terwijl zijne

kroon aan Radja Mohammed Ali , een uit Siak verdreven Vorst 2
)

en bondgenoot der Compagnie
,
geschonken werd 3

).

Nu bleef nog de tuchtiging van Biouw over, waar inmiddels

Radja Ali
,
de broeder van den gesneuvelden Onderkoning , de teu-

gels van het bewind had in handen genomen. Den 23sten October

1784 verscheen de Ncderlandsche vloot voor Riouw, en weldra be-

gonnen de vijandelijkheden , waaraan de eigenlijke soeverein van

Riouw, Mahmoed Riajat Sjah, Sultan van Djohor en Pahang, die

inmiddels den sedert 1711 te Riouw gevesligden zetel van het Ma-

leische rijk naar Lingga verplaatst had
,

geen deel nam 4
). Ook

*) Vandaar de naam van Marhoem di Telok Katapang, volgens Netscher,

bl. 15, hem na zijnen dood geschonken.
s

) Hij wordt ten onregte door sommige der zoo aanstonds te melden

schrijvers een Atjinees genoemd.
3
) Zie over deze wapenfeiten Kronijk van Riouw, t. a. p., bl. 81—86,

Begbie, Malayan Peninsula,p. 65—70, Newbold
,
Straits-settlements, II, p.

31, 48, J. C. Baane, Reis in Oost-Indië, bl. 125—176,290—327, de Jonge,

Geschied, van het Ned. Zeewezen, VI, I, bl. 185—208, van Kampen III,

bl. 320—326.
*) Röttger

,
Berigten omtrent Indië

,
bl. 172, van de Velde, bl. 71,

Begbie, Malayan Peninsula
, p. 70, Newbold, t. a. p., p. 48.
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hier bleef de fortuin de Nederlandsche wapenen getrouw. Na zeer

gevoelige verliezen , maakte zich Radja Ali in den nacht tusschen

50 en 31 October met zijne voornaamste aanhangers tot de vlugt

gereed, en had het geluk aan de waakzaamheid der onzen te ont-

snappen. Den 10JeQ November daaraanvolgende sloot van Braam

een contract met Sultan Mahmoed ,
waarbij hij zich als vasal der

Compagnie erkende , terwijl het Onder-koningschap der Boeginezen

vernietigd, het verblijf aan alle personen van dien landaard op

Biouw ontzegd, en de vestiging aldaar van eenen Resident en eene

bezetting van wege de Compagnie bepaald werd 1
).

Radja Ali nam, gelijk te verwachten was, de wijk naar Mampawa,

de eenige plaats waar nog een Vorst van zijn geslacht op den troon

zat. De Panembahan Adi Djaja Koesoema, die reeds vroeger, in

weerwil der herhaalde waarschuwingen van den Resident Stuart te

Pontianak, de Boeginezen op Riouw met levensmiddelen ondersteund

had, ontving zijnen bloedverwant met open armen. Ofschoon nu

Radja Ali , om den Panembahan niet in ongelegenheid te brengen ,

Mampawa spoedig weder verliet en zich in het rijk van Sukkadana

nederzette 2
) , wist echter de Sultan van Pontianak de hulp door

Mampawa aan den vijand der Compagnie verleend in het ongunstig-

ste daglicht te stellen , en haar op te ruijen om de aanslagen te

ondersteunen , die hij zelf tegen Mampawa in den zin had 3
). De

verpligtingen van zijn geslacht jegens het Mampawasche vorstenhuis

geheel vergetende , had hij zich sedert lang alleen herinnerd , hoe

het zijne eigene hecrschzuchtige plannen had gedwarsboomd ,
en

naar de gelegenheid gehaakt, orn alsnog Mampawa voor zijne rnagt

te doen bukken en door den» val van dat rijk den bloei van

Pontianak te bevorderen. Nieuwe redenen of althans bruikbare

voorwendsels tot ongenoegen hadden den ouden wrevel op nieuw

aangewakkerd. Reeds sedert 1772 hadden de Sultan van Sambas

en de Panembaban van Mampawa verschil gehad over de grens-

scheiding, daar beiden, gelijk later zal besproken worden, op het

door Chinesche mijnwerkers bewoonde distrikt Montrado aanspraak

maakten. Ten gevolge dezer oneenigheden verwoestten die van Mam-

‘) Baanê
,

t. a. p. ,
bl. 177—189, 328—338, de Jonge, t. a. p. ,

bl.

208—226 ,
van Kampen III

,
bl. 326.

2

) De Jonge, bl. 244, 248, meent ten onregte dat hij tot de expeditie

van 1787 te Mampawa bleef; ten minste strijdt dit met alle andere berigten.

*) De Jonge, t. a. p. ,
bl. 244, van Kampen III, bl. 327, G. Muller, bl.

272
, 345, 346, Tobias, bl. 54, Muntinghe, bl. 173, Hartmann I1S. I, bl. 9.

I. 24
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pawa de Chinesche vestiging teSelakouw, waarop de Sultan van Sam-

bas op zijne beurt een vijandelijken aanval deed op bet grondgebied

van Mainpawa. De Panembahan riep daarop de bemiddeling in van

Abdoe’r-rahman, die met vreugde deze gelegenheid aangreep, om zich

in de zaken zijner naburen te mengen. De Sultan van Sambas liet

zich bewegen om terug te trekken tegen betaling eener som van

10,000 dollars, die grootendeels door Abdoe’r-rahman werd voorge-

schoten. Bij de gesloten overeenkomst werd bepaald , dat wie der

contracterende partijen haar bet eerst overtrad, de beide andere tot

vijand zou hebben. Mampawa gaf het eerst reden tot klagten en

weigerde de voorgeschoten gelden aan Abdoe’r-rahman terug te

betalen, die nu op zijne beurt Mampawa drie maanden lang bele-

gerde, maar eindelijk met verlies moest aftrekken. Abdoe’r-rahman,

in zijne plannen teleurgesteld, gaf bij de Compagnie hoog op van

zijne geschondene eer, wendde voor dat de Vorst van Mampawa

een aanslag tegen Pontianak in den zin had en greep met vreugde

de gelegenheid aan, hem door de aan Radja Ali verleende schuilplaats

geboden, om de Indische regering te overtuigen, dat zij niet minder

dan hij zelf het ergste van Mampawa te duchten had , zoo zij niet in

tijds zorg droeg den haar verschuldigden eerbied te handhaven 1
).

Gelijksoortige redenen van beklag, door listige opruijing vergroot,

stemden de Indische regering niet minder vijandig tegen den Vorst

van Sukkadana en Matan. Sultan Ahmed Kamaloe’d-din had , ten

aanzien van Sukkadana, denzelfden weg als zijn voorganger 2
)

in-

geslagen , zoodat die plaats uit haar vervallen staat tot nieuwen

bloei was opgebeurd. Hij bood aan alle vreemdelingen , die , door

oorlog of opstand uit hunne woonplaatsen verdreven , zonder vast

verblijf omzwierven, de bogt van Sukkadana, het schoonste oord

van Borneo’s Westkust, als toevlugt aan, en langs het strand werd

een aantal huizen van ijzerhout gebouwd ,
met zware paggers tot

verdediging, terwijl de invaart der riveir van Sukkadana door den

aanleg van twee steenen dammen tegen overrompeling beveiligd

werd 3
). Onder de vreemdelingen die zich hier nederzett’en was

zekere Goesti Bandar, een Boeginees van het geslacht der Riouwsche

Onderkoningen, die omstreeks 1768 naar Mampawa verhuisd was.

Na aldaar eenige jaren vertoefd te hebben , vestigde hij zich aan

‘) Leyden, p. 31, Ritter, bl. 203, G. Muller, bl. 345.
s
) Vgl. boven

,
bl. 244.

3
) Vgl. boven, bl. 128.
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den linker-oever der rivier van Sukkadana , waar hij een groot

stuk land bebouwde , uitstekend voor natte rijstkultuur geschikt.

Een zijner drie dochters, Oetin Apam, huwde hij uit aan den Pa-

ngeran Ratoe of Kroonprins van Matan
,

later Sultan Mohammed Dja-

maloe’d-din, eene andere aan Pangeran Aria, broeder van den Sultan

van Sambas. De Sultan zelf, schoon doorgaans te 3Iatan residerende

,

had echter ook te Sukkadana een ijzerhouten dalem. Franschen en En-

gelschen kwamen in dien tijd weder te Sukkadana ten handel, en men

zag er Chinesche jonken, tot zelfs van 500 last, hunne waren aanhren-

gen. Deze vernieuwde bloei van Sukkadana was een doorn in het oog

van Abdoe’r-rahman ,
die zelfs een deel der vreemdelingen , die hij

naar Pontianak had weten te lokken , naar Sukkadana zag verhui-

zen; wat echter het meest zijne ontevredenheid gaande maakte, was

de vestiging van eenige Arabische huisgezinnen aan de Mendouw-

rivier , die de voortbrengselen van de boven-Kapoeas naar Sukkadana

afvoerden en daardoor aan den handel van Pontianak een gevoelig

nadeel toebragten 1
). Wij zagen reeds hoe Abdoe’r-rahman dit door

het opwerpen van een fort op Poelo Djamboe poogde te verhinderen 2
).

De Compagnie, wier vestiging te Pontianak, waarvan zij zich

zooveel goeds had beloofd, haar slechts verliezen opleverde, en

die de erkentenis van haar gezag van Sultan Kamaloe’d-din niet

verwerven kon, was naauwelijks minder naijverig op den voor-

spoed van Sukkadana dan Abdoe’r-rahman zelf. De bestaande

grieven werden nog vermeerderd , toen Radja Ali , na Mampawa
verlaten te hebben, zich naar Sukkadana begaf, waar hij door den

Sultan opgenomen en met een stuk lands bij Telaga Toedjoh 3
)

tot

het aanleggen van eene kampong en rijstvelden voor zich en zijne

volgelingen beschonken werd 4
). Abdoe’r-rahman gedacht niet aan

de diensten , die Radja Hadji hem bewezen had , en was gereed

Radja Ali op te offeren
, om zich van de medewerking der Com-

pagnie tot den val zijner vijanden te verzekeren. De tuchtiging,

zoo niet de ondergang, van Sukkadana en Mampawa beiden was

welhaast tusschen de bondgenooten besloten. De Compagnie liet ech-

ter thans den Sultan van Pontianak, gelijk in 1699 dien van Ran-

’) G-. Maller, bl. 343—34G, 355, Leyden
,

p. 28.
2

) Zie bl. 267.
3

) Zie bl. 129.

*) G. Muller, bl. 345—347, Muntinghe, bl. 173, Ritter, bl. 204, Ley-

deD, p. 27, Hartmann HS. I, bl. 9, Kronijk van Riouw, t. a. p., bl. 86.

24*
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tam, zijnen naain aan de onderneming leenen, en stelde slechts een

eskader van twee groote oorlogsbrikken en eenige kleinere vaartui-

gen, met 500 Europeanen en 1000 Javanen bemand *), te zijner

beschikking, die zich welhaast met de praauwen van Abdoe’r-rah-

man ouder de bevelen van zijnen zoon Sjerief Kasim vereenigden.

Men wendde zich het eerst tegen Sukkadana, met het doel om
Radja Ali zoo mogelijk in handen te krijgen. Deze, wiens kampong

nog niet behoorlijk versterkt was, zag zich buiten staat tegenweer

te bieden , maar ging, zoodra de schepen den wal genaderd waren

en eenige schoten gelost hadden , met zijne familie en volgelingen

aan boord eeniger kleine vaartuigen , waarmede hij het geluk had

in den nacht naar de Tambelan-eilanden en verder naar Siantan ,

het voornaamste der Anambas , te ontsnappen. Sultan Ahmed Ka-

maloe’d-din , die zich juist te Sukkadana bevond, achtte het niet

raadzaam het oogenblik af te wachten, waarop zich het eskader voor

zijnen dalem zou vertoonen, maar vlood, zonder een gevecht te wa-

gen, naar Matan, werwaarts hij door de meeste inwoners met al hun-

ne vervoerbare have gevolgd werd. Men vond, vóór Sukkadana geko-

men, geene vijanden meer te bestrijden, hetgeen echter niet verhin-

derde, dat de negerie geheel vernield en de woningen aan de vlammen

opgeolferd werden. Deze heldendaad werd volbragt in 1786 2
).

Minder gelukkig slaagde de onderneming tegen Mampawa. Men

rekende hier op de medewerking, waartoe de Sultan van Sambas

,

volgens de bestaande overeenkomst met Pontianak, gehouden was.

Doch met de gewone veranderlijkheid der Maleijers was deze tot

andere inzigten gekomen, en hield zijne vaartuigen achter, onder

voorwendsel dat hij zijn eigen land dekken moest. Toen de scheeps-

magt der Compagnie en van Sjerief Kasim vóór Mampawa verscheen,

vond zij de negerie op geduchte wijze versterkt
;
een aanval op

hare vestingwerken werd zoo gevoelig afgewezen, dat men besluiten

moest zich verder tot eene blokkade te bepalen , waarvoor alleen

‘) Volgens Leyden. G. Muller Spreekt van drie schepen en eenige praau-

wen , Ritter van vijf schepen.
2

) Nergens vind ik een naauwkenriger dagteekening. In het geheel steekt

het vague in alle berigten omtrent de verrigtingen door de wapenen der

Compagnie zeer af bij de naauwkeurige verslagen omtrent de verrigtingen

van ’s lands eskaders onder van Braam en Silvester, die wij bij de Jonge

geboekt vinden. De vernieling van Sukkadana wordt vermeld door Leyden,

p. 28, G. Muller, p. 272, 347, 357, Ritter, bl. 204, 205, Tobias, bl.

54, Muntinghe, bl. 173, van Kampen III, bl. 327, Hartmann HS. I, bl.

9, Kronijk van Riouw, t. a. p., bl. 86.
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twee schepen van de Compagnie konden bestemd worden. Men ge-

voelde echter maar al te wel , dat het ontzag voor de Compagnie

onder dit bewijs van haar onvermogen zeer zou moeten lijden , en

was daarbij niet zonder vrees dat de Engelschen de inlanders, althans

op indirecte wijze, ondersteunen zouden, ten einde de Compagnie,

zoo mogelijk
,
geheel van Borneo’s Westkust te verdringen I

).

De Indische regering bevond zich in schier even groole verlegen-

heid als in 1784, toen, den 50 ste“ December 1786, de Kapitein-

Commandeur Silvester met een tweede eskader van lands schepen ,
tot

ondersteuning der Compagnie uit het moederland gezonden, te Batavia

aankwam. Het duurde eenigen tijd eer al de schepen vereenigd en

in staat waren om weder zee te kiezen. Een deel van het eskader

werd onder kapitein van Halm naar de Molukkos gezonden
;

het

andere uit » de Beschermer” van 54 stukken, » de Amphitrite” en

» de Hoorn” ieder van 55 stukken, zamengesteld
, werd, nevens het

Compagnies-fregat » de Hoop” van 20 stukken, onder de hevelen van

Silvester zelven naar Mampawa bestemd, om zich met de reeds

aldaar liggende scheepsmagt der Compagnie te vereenigen
, en met

den last om den Panembahan van Mampawa te verjagen, zijn gebied

voor de Compagnie in bezit te nemen , en het aan Sjericf Kasim

,

den zoon van den Sultan van Pontianak, onder billijke verzekering

van de belangen der Compagnie in leen af te staan. Ofschoon Sil-

vester den 2i stea Maart 1787 van Batavia vertrok, duurde het,

door windstilte en sterke stroomingen , tot 28 April, eer hij vóór

Mampawa aankwam , waar hij
, in plaats van de geheele scheeps-

magt der Compagnie en van Sjerief Kasim, slechts twee vaartuigen

aantrof, die den mond der rivier geblokkeerd hielden. Terwijl men

hem te Batavia de vermeestering van Mampawa als eene zeer ge-

makkelijke zaak had voorgesteld
, was reeds eene oppervlakkige

beschouwing van den stand der zaken toereikend, om hem van het

tegendeel te overtuigen. De toegang tot de rivier , aan welke Mam-
pawa een paar uren landwaarts in gelegen is, was, wegens de vóór

haar liggende bank, voor de groote schepen onmogelijk, en zelfs

moeijelijk voor de kleine, die bovendien in gering aantal voorhanden

waren. Daarbij hadden die van Mampawa , door een Engelschman

van het nakend gevaar onderrigt, alle krachten ingespannen om den

riviermond door het opwerpen van bentings met geschut beplant

‘) Yan Kampen III, bl. 228, Leyden, p. 32; vgl. nog de JoDge, t. a. p.

bl. 246.
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en het plaatsen van gewapende vaartuigen te verdedigen. De sche-

pen moesten, wegens de ondiepten, zóó ver van den wal blijven,

dat zij dien naauw met hun geschut konden bereiken; en het strand

was zoo moerassig en digt begroeid , dat eene landing slechts op

één punt, namelijk achter Poelo Boengan, mogelijk, maar ook daar

nog, wegens de opgeworpen bentings, hoogstbezwaarlijk geoordeeld

werd. Bij dit alles was nog eene zware ziekte op de oorlogssche-

pen uitgebroken , die een groot deel der bemanning weggesleept of

tot de dienst onbruikbaar gemaakt had.

Silvester, moedeloos door dezen zamenloop van noodlottige om-

standigheden , was op het punt onverrigter zake terug te keeren ,

toen een gezant van den Panembahan kwam opdagen , om den eer-

bied van zijnen meester voor de Compagnie en zijne vredelievende

gezindheid te betuigen , terwijl te gelijkertijd witte vlaggen van de

bentings werden opgestoken. Silvester besloot hiervan gebruik te

maken, om bet doel zijner reeds als mislukt beschouwde zending,

althans ten deele , te bereiken. Hij liet aan den Panembahan te

kennen geven, dat bij hem een deel in het bestuur wilde laten,

mits bij zich on voorwaardelijk aan de Compagnie onderwierp, en

alle nog bij hem vertoevende Boeginezen verwijderde, aan welke een

veilige aftogt verzekerd werd. Terwijl de onderhandelingen hierover

nog voortduurden, kwam eindelijk de scheepsmagt van Pontianak,

uit 50 ligte, maar vrij wel gewapende vaartuigen bestaande, door den

Sultan zelven aangevoerd weder opdagen; maar te gelijkertijd bleek het,

dat ook de Panembahan van Mampawa slechts tijd had gezocht, om
zich vóór den verwachten aanval te versterken met de hulp

, hem

door Sambas beloofd, welks Sultan thans openlijk de partij van

Mampawa begon te kiezen. Silvester vernam nu , dat 24 praauwen

van Sambas , op welke zich een zoon van den Panembahan van

Mampawa bevond, te Tradokkan , tegenover Poelo Boengan, geland

waren. Dadelijk zond hij eenige der ligtere Compagnies-vaartuigen af,

onder bevel van Kapitein Drillinger, die het strand zoo digt moge-

lijk naderden, eene der daar opgerigte bentings vernielden, ettelijke

der vaartuigen van Sambas in den grond boorden , Poelo Boengan

in bezit namen, en aldaar eene verschansing opwierpen, waaruit zij

den vijand lievig bleven bestoken. Een geweldige storm sloeg boven-

dien eenige der vaartuigen van Sambas aan stukken en ontmoedigde

de overige zoodanig , dat zij zich haastten om terug te keeren.

De Panembahan van Mampawa , alles hiermede verloren achtende

,
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zond een nieuw gezantschap aan den Kapitein-Commandeur met de

verklaring, dat hij zijn land aan de Compagnie overgaf en zich

aan al hare voorwaarden onderwierp. Silvester gaf bevel terstond

de vijandelijkheden te staken, en zond een schriftelijk antwoord;

waarbij hij de onderwerping van den Panembahan aannam ,
nog-

maals aandrong op de verwijdering der Boeginezen , en het slech-

ten der bentiugs en der palissaden in de rivier vorderde. Aan

dit laatste werd spoedig voldaan, en de Sultan van Pontianak

roeide met ai zijne vaartuigen de rivier tot aan de negerie op.

Tot zijne verbazing vond hij haar ledig. De Panembahan ,
waar-

schijnlijk de bedoelingen van Abdoe’r-rahman en zijne bondge-

nooten mistrouwende, was met zijn geheele geslacht naar de

binnenlanden gevlugt, en door de overige ingezetenen derwaarts

gevolgd. De laatsten keerden wel is waar spoedig terug , maar

alle pogingen om den Panembahan tot terugkomst te bewegen

,

bleven vruchteloos. Daar hij hierdoor feitelijk afstand van het

bewind deed, besloot de Kapitein-Commandeur aan het oorspron-

kelijk plan gevolg te geven. Adi Djaja Koesoema werd van de

regering vervallen verklaard en het bestuur over Mampawa in leen

aan Sjerief Kasim
, met den titel van Panembahan ,

opgedragen 1
).

De voorwaarden dezer opdragt werden vastgesteld door een contract,

den 20sten Junij 2
)
1787 door Silvester, uit naam der Compagnie,

met Sjerief Kasim gesloten. De meeste artikelen stemden bijna geheel

overeen met die van het contract met Pontianak van 1779. Ten opzigte

van de levering der handelsproducten aan de Compagnie en van de

uitroeijing der specerij- en koffijboomen werden dezelfde bepalingen

verordend
;

alleen werd hierbij geen gewag gemaakt van het pe-

pergewas, terwijl daarentegen den Panembahan ecne verpligte le-

verantie van 600 realen goud werd opgelegd. De regten en eenige

andere inkomsten zouden gelijkelijk tusschen den Panembahan en

de Compagnie worden verdeeld. De Chinezen en hunne hoofden , te

Mampawa of in zijne onderhoorigheden gevestigd of later zich vesti-

gende, zouden onder het regtstreeksch gezag der Compagnie staan.

Hetzelfde zou gelden van alle Javanen en andere vreemdelingen uit

') De Jonge, t. a. p., YI , I
,

bl. 245—250, vgl. met hetgeen boven,

bl. 16-—18, over de plaatselijke gesteldheid van Mampawa gezegd is. Vgl.

verder van Kampen III, bl. 328, Ritter, bl. 204, G. Muller, bl. 346,
Muntingke, bl. 174, Tobias, bl. 54, Leyden, p. 32, Hartmann IlS. I, bl. 9.

2

) Niet 20 Januarij, zoo als abusivelijk staat bij Muntingke, bl. 163.
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den Archipel , en hunne kinderen
;

en geen vreemdeling van eene

dezer beide klassen zou zich te Mampawa mogen vestigen, zonder

daartoe van den Resident van Pontianak verlof te hebben beko-

men *). In tegenwoordigheid van den Kapitein-Commandeur
, die

daartoe met zijne voornaamste officieren in gewapende sloepen naar

de stad was opgeroeid , werd de nieuwe Vorst door de terug-

gekeerde bevolking met de meeste plegtigheid en onder afleg-

ging van den eed van trouw gehuldigd. Nadat een post van 32

man en eene sloep op de rivier te Mampawa was gevestigd 2
), ver-

trok de Kapitein-Commandeur den 27steQ Junij met zijne scheeps-

magt naar Pontianak. Door de ontzettende hitte en het gebrek

aan ververschingen , was de ziekte op zijne bodems zeer toege-

nomen en waren een aantal manschappen en eenige verdienstelijke

officieren bezweken. Silvester hoopte te Pontianak eenige meerdere

gelegenheid tot verkwikking te vinden
, en bleef, daar de ziekte

aanhield, tot den 10den Augustus aldaar vertoeven, toen hij ein-

delijk de terugreis naar Batavia aannam. De bevelhebber zelf was

zeer lijdende aan de waterzucht, waaraan hij reeds den 4den Fe-

bruarij daaraanvolgende te Malakka overleed; terwijl zich bij al de

ellenden van dezen rampzaligen togt nog een onheelbare twist tus*

schen den Kapitein-Commandeur en den kapitein Frykenius gevoegd

had 3
). De toevallige en nuttelooze verovering van Mampawa door

eene door moedeloosheid, ziekte en oneenigheid uitgeputte scheeps-

magt, is als een type van het lot der Compagnie in de laatste jaren

van haar bestaan , toen zij, door een tocvalligen zamenloop, haar ter-

ritoriaal bezit zag aanwassen, terwijl zij reeds aan eene onherstel-

bare tering wegkwijnde, en op het oogenblik dat haar den staf

over nieuwe gewesten in handen viel, in de uitgeputte vingeren

geene kracht meer had, om dien te zwaaijen.

Mampawa herstelde zich nimmer van den slag, dien de Compagnie

en Abdoe’r-rahman het hadden toegebragt. Vele der voornaamste han-

delaren verhuisden naar Pontianak, en de plaats bleef sedert tot on-

beduidendheid veroordeeld. Abdoe’r-rahman wist zonder voorkennis, en

in strijd met het belang, der Compagnie zich een aanwas van grond-

gebied te verschaffen door eene minnelijke overeenkomst met zijn

‘) Muntinghe, bl. 163, van Lijnden T. N. I., bl. 175, Tobias
,

bl.

54, Hartmann. HS. I, bl. 10.
s

) Leyden
, p. 32.

3
) De Jonge, t. a. p., bl. 250, 253, van Kampen III, bl. 328.
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zoon, waarbij hem de geheele landstreek tusschen de rivier van

Pontianak en die van Pinjoe, in welke zich toen reeds vele Chine-

sche goudgravers gevestigd hadden, en die thans onder den naam

van Mandor bekend is, werd afgestaan. De bepaling van het con-

tract der Compagnie met Pontianak omtrent de levering van stof-

goud, moest hierdoor eene doode letter worden 1
). De gewezen

Panembahan van Mampawa stierf niet lang na zijne vlugt in de

binnenlanden, en Sjerief Kasim vergunde

'

(
aan zijn zoon Goesli Djati

om naar de hoofdplaats terug te keeren, en er met den titel van

Radja en eene kleine hofhouding, doch zonder eenigen invloed

op het bewind, te wonen. Zelfs droeg Sjerief Kasim aan dezen

prins, gelijk wij beneden zien zullen, het bestuur over Mampawa

op, toen hij zelf in 1808 zijnen vader te Pontianak opvolgde 2
).

Ons verhaal keert thans naar het 31atansche rijk terug. Sultan

Ahmed Kamaloe’d-din , die hij de verwoesting van Sukkadana de

wijk naar Matan genomen had, kreeg weldra een tegenzin in deze

verblijfplaats , en besloot den rijkszetel naar het door zijnen vader

gebouwde Moewara-Kajoeng, meestal enkel Kajoeng en thans zelfs

dikwijls Matan genoemd, over te brengen. Daar de rijksgrooten en

een deel der bevolking van oud-Matan hem derwaarts volgden
,

verloor deze plaats al dadelijk veel van haar aanzien. Haar geheel

verval werd verhaast door de maatregelen van des Sultans broeder

en rijksbestuurder, Pangeran Koesoema-ning-rat, die het overschot

der bevolking naar zijne nieuwe negerie Simpang wist te lokken

en zich zooveel magt en aanzien wist te verschaffen , dat Sultan

Kamaloe’d-din het niet waagde, hem een schier onafhankelijk gezag

in het land van Simpang te betwisten 3
),

Inmiddels bleef het] verwoeste Sukkadana verlaten, en in 1790

strekten de heerlijke omgevingen der naar deze plaats genoemde

bogt nog slechts aan eenige zeeroovers tot verblijfplaats 4
). De Resi-

sident van Pontianak J. J. Klagman , die den heer Stuart in 1784

') Tobias, bl. 54, en HS.
,

bl. 44. Over de rivier Pinjoe zie boven
bl. 60. Ik heb eenigeu twijfel, of niet haar tweede naam, in plaats van
Bahoe Besar, „ Bakon Besar” moet geschreven worden.

5

) Ritter, bl. 204, Tobias, bl. 55, Leyden
, p. 32, Muntinghe, bl. 174.

3

) G. Muller, bl. 272, 273, 348; vgl. boven, bl. 124, 244, 245.

*) G. Muller, bl. 348 ;
wat hij daar van de aanstelling van eenen re-

gent van Sukkadana door de Compagnie verhaalt
,
behoort, blijkens Tobias

HS., bl. 42, eerst tot het jaar 1797, en zal in het volgende boek behan-

deld worden. Vgl. hier voor ’t overige boven, bl. 129.
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was opgevolgd l
), beijverde zich zeer om den Sultan van Matan

tot de erkenning en bekrachtiging van den afstand van Sukkadana

door Bantam aan de Oost-Indische Compagnie te bewegen
; doch

deze Vorst kon of wilde den grond van hare aanspraken niet be-

grijpen , en de Resident moest zich tevreden stellen met aan zijn

wrevel over des Sultans weerspannigheid lucht te geven in een

uitvoerig rapport aan den Gouverneur-Generaal Alting, gedagteekend

van Pontianak, 18 November 1789 2
).

De laatste jaren van Sultan Ahmed Kamaloe’d-din werden niet

enkel vergald door de rampen, die de vijandschap der Compagnie

over zijn rijk bragt
;
huisselijke twisten , welhaast door openlijken

krijg gevolgd , strekten om ze nog verder te verbitteren. Bij ze-

kere Njei Maas , dochter van [eenen Boeginees , Daeng Ambah ge-

heeten, had de Sultan twee kinderen, eenen zoon die hem later

als Sultan Mohammed Djamaloe’d-din opvolgde, en dien ik, onbe-

kend met zijnen vroegeren titel, reeds dadelijk bij dien naam zal

noemen , en eene dochter Oetin Sani , die hij uithuwelijkte aan

Pangeran Kraton , zoon van den rijksbestuurder Pangeran Koesoema-

ning-rat. Deze Njei Maas werd naderhand door den Sultan ver-

stooten of althans verwaarloosd, en vervangen door eene andere

gunsteling, Njei Maas Moeda , dochter van den anakhoda (schipper)

Saloe, die hem twee zonen baarde, van welke de oudste tot Pan-

geran Mangkoe-rat Soema Inda verheven werd.

Daar Sultan Kamaloe’d-din geene kinderen had uit eene wettige

vrouw of Ratoe , wist Njei Maas Moeda hem te belezen , dat hij

haren zoon Mangkoe-rat tot troonsopvolger benoemde. Mohammed

Djamaloe’d-din, zijn leven en vrijheid in gevaar achtende, vlugtte nu

naar Simpang, bij zijnen zwager Pangeran Kraton, en deze omhelsde

zijne zaak met zooveel warmte, dat hij hem in staat stelde zijne

aanspraken op Matan met het zwaard in de vuist te doen gelden.

Door Pangeran Kraton vergezeld, vatte Mohammed Djatnaloe’d-din

met een aantal gewapende vaartuigen post aan den mond der rivier

van Matan, zooveel mogelijk elk gevecht vermijdende, ten einde den

oorlog te rekken en zijne vrienden tijd te verschaffen, om zich bij hem

te voegen. Het gelukte hem, vooral door de minzaamheid en de

moedige houding zijns zwagers, de rijksgrootcn meerendeels voor zich

te winnen. Welhaast kozen zij openlijk zijne partij, en Sultan Ka-

J

)
Hartmann HS. I, bl. 9.

2

) G. Muller, bl. 215, 348.
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maloe’d-din zag zich genoodzaakt zijnen zoon eerst als mederegent te

erkennen en hem kort daarna, in 1790, de regering geheel aftestaan.

Men verhaalt dat Sultan Kamaloe’d-din
,
gedurende de oneenighe-

den met zijnen zoon, tweemaal vertrouwde mantri’s naar Java ge-

zonden heeft , met oogmerk orn den diamant Danau Radja te

verkoopen, en zich voor den prijs buskruid en andere krijgsbe-

hoeften te verschaffen. Op de eerste reis werd het schip, dat de-

zen kostbaren last aan boord had, door een zwaren storm bescha-

digd en genoodzaakt terug te keeren ; en toen de Sultan het ten

tweedenmale waagde, het palladium zijns rijks naar Java te zenden,

werd het vaartuig door een nog heviger storm beloopen en geheel

verbrijzeld, terwijl de vertrouweling des Sultans, die den steen

bij zich droeg, zich ter naauwernood redde en over land van Kota-

ringin naar Matan terugkeerde. De Sultan erkende nu dat het

Gods wil niet was, dat deze kostbare steen immer uit het bezit

van Matan en het regerende vorstenhuis geraken zou. Uit dit

voorbeeld blijkt op nieuw, boe de verbeelding der inboorlingen ge-

durig werkzaam is, om de historische overlevering met de kleuren

van het buitengewone en wonderbare op te smukken.

Sultan Kamaloe’d-din trok zich, nadat hij de regering aan zijnen zoon

Sultan Mohammed Djamaloe’d-din had afgestaan , terug naar de kleine

negerie Laja , waar hij in 1792 overleed en begraven werd *).

De Compagnie, ofschoon van allen invloed op de zaken van het

Matansche rijk verstoken blijvende, had thans op de Westkust drie

punten, Pontianak, Landak en Mampawa, bezet; en schijnt er zelfs om-

streeks dezen tijd ernstig aan gedacht te hebben, om tot eene hernieuw-

de bezetting van Sambas over te gaan 2
). De vorsten der aanzienlijkste

en het meest door den handel blocijende staten erkenden hare su-

prematie en hadden contracten met haar gesloten
, die de belangen van

haren handel verzekerden. Men zou verwachten dat zij
, na zooveel

inspanning, nu wat groots op Borneo’s Westkust zou verrigt hebben,

en bare opofferingen door rijke winsten zou hebben vergoed ge-

zien. Doch zoo ooit de parabel van den berg die baren zou en

een muisje ter wereld bragt van toepassing was , dan is het hier.

De kantoren op Borneo waren en bleven lastposten , en bragten

‘) G. Muller, bl. 349—351.

Zoo althans beweert Hunt B., p. XXV, XXVII, doch te midden van
zoovele onnaauwkeurigheden

,
dat ik ook aan dit berigt geen onvoorwaar-

dolijk geloof durf hechten.
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slechts bij otn den diep vervallen staat der Compagnie nog erger

te maken. Dit moest wel het einde ziju van een handelsligchaam
,

dat zaaijen wilde waar het niet gemaaid had , den duurzaraen

bloei der landen op welke het invloed uitoefende aan oogenblik-

kelijke voordeelen opofferde
, de productie beperkte om grovere

winsten te behalen , en door zijn vermolmd monopolie-stelsel den

dood der uittering bragt over elk gewest, dat het met zijn kouden

adem beroerde. Wij bezitten geene opgaven omtrent de voor- en

nadeelen
, die de posten op Borneo opleverden , maar weten toch dat

de uitgaven, hoezeer binnen de naauwst mogelijke grenzen beperkt,

niet door de inkomsten konden gedekt worden. Zelfs die voordee-

len
,

die het monopolie aan de Compagnie had kunnen schenken ,

gingen verloren , doordien hare onder de werking van dat stelsel

gedemoraliseerde beambten, slechts op eigen voordeel bedacht, hare

belangen verwaarloosden. » Yrij wat verboden handel ,” zegt een

Britsch schrijver, «werd door de Engelschen te Pontianak gedre-

ven , met oogluiking van den Hollandschen Resident , slechts met

die voorzorg, dat de schepen buiten den mond der rivier ankerden 1).”

Deze smokkelhandel, ongetwijfeld door den geslepen Abdoe’r-rah-

man zooveel mogelijk bevorderd , verrijkte menigen inlandschen

handelaar te Pontianak gevestigd, terwijl de zaken der Compagnie

gedurig meer achteruit gingen. Men beweerde dat een vermogen van

eene ton gouds,— grootendeels verworven door den smokkelhandel in

artikelen, die, volgens de contracten, aan de Compagnie hadden

moeten geleverd worden, of althans door de betaling der regten hare

kas hadden moeten stijven, — voor een Boeginees te Pontia-

nak nog onbeduidend geacht werd. Zoo werd dan reeds in 1790

door het bestuur der Compagnie het besluit gevormd, om Pontianak

en de geheele Westkust, als » nuttelooze en ondragelijke lastpos-

ten”, te verlaten, en den 8sten October 1791 werd de laatste hand

aan de uitvoering gelegd 2
). De Compagnie had ten opzigte harer

verrigtingen op Borneo’s Westkust naar waarheid op zich zelve het

zeggen kunnen toepassen ,
waarmede een Spanjaard zijne eigene

natie beschreef: » nacimos arreglando, vivemos arreglando
, y por

fin moriremos sin haber arreglado nada.”

*) Leyden
, p. 42.

*) G. Muller, bl. 215, 216, 348, Muntinghe, bl. 174, Tobias, bl. 55,

en HS., bl. 45, Leydeu, p. 41, 42.
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EERSTE HOOFDSTUK.

Eigenaardig karakter van Borneo’s Geschiedenis door den strijd cn de wrij-

ving van kolonisten van verschillende natiën. — De Chinesche pelgrim Fa-

Hiën bezoekt den Archipel in 414. — Verkeer der Chinezen met Plia-la

(Pappal?) op Borneo’s Noordkust in de zevende eeuw. — Gezantschappen van

Java naar China in de tiende en elfde eeuw. — Berigten van Marco Polo

omtrent het handelsverkeer der Chinezen met den Archipel in de dertiende

eeuw. — Expeditie onder Koeblai-Khan naar den Indischen Archipel. — Chine-

sche berigten aangaande Pha-la tijdens de Ming-dynastie. — Clunesche berig-

ten aangaande Broenei. — Inlandsche overleveringen betreffende de vestiging

van Chinezen op Borneo’s Noordkust. — Handelsverkeer der Chinezen met

Borneo in de XVIde, XVlIde en XVIIIde eeuw. — Oorsprong der Chinesche

koloniën op de Westkust. — Geschillen over de grensscheiding tusschen Mam-

pawa en Sambas. — Toenemende magt der Chinezen. — Voorwaarden hunner

toelating in het rijk van Sambas. — Moord der Dajaks. — Gedeeltelijke ver-

huizing der Chinezen naar Mandor. — Staat der Chinesche koloniën op Bor-

neo’s Westkust tijdens de opheffing van de kantoren der O. I. Compagnie.

Slechts bij de beschaafde volken , vooral bij die , welke langen

tijd in het genot zijn geweest van politieke vrijheid, openbaart

zich scherp geteekende individualiteit, en die worsteling van talen-

ten en meeningen, die aan de geschiedenis belangrijkheid geeft.

Naarmate de volken lager staan op de ladder der beschaving, is

hunne historie meer die der massa’s en treden de individu’s op den

achtergrond; bij hen, die de allerlaagste plaats innemen , lost de ge-

schiedenis zich op in ethnographie, dewijl de pen des geschiedschrij-

vers slechts toestanden heeft te teekenen, waarin zich noch strijd

noch ontwikkeling openbaart, slechts feiten heeft te vermelden, die

van geslacht tot geslacht in denzelfden vorm herhaald worden, en

de opsomming schuwt van de dorre namen van vorsten en hoof-

den, aan wier beeld zij geen eigenaardig en sprekend karakter te

geven weet. Zoo hebben ook op Borneo de Dajaks geene eigene



286

geschiedenis, en zelfs 'de lotgevallen der overige half-barbaarsche

volken, die het bewonen, zouden slechts eene zeer beperkte belang-

stelling kunnen inboezemen, zoo zij niet met de meer ontwikkelde

individualiteit der Arabieren en vooral der volken van Europa in

aanraking waren gekomen, en zoo niet, — wat hier inzonderheid

opmerking verdient ,
— de strijd en wrijving der verschillende

nationaliteiten, die zich hier achtereenvolgens vertoond hebben,

eenigermate de plaats innam van den strijd en de wrijving der in-

dividuen in de geschiedenis van het beschaafde Westen. Reeds

zagen wij, om van de Europeanen niet te gewagen, Dajaks, Uin-

doe-Javanen , Maleijers , Boeginezen , Arabieren elkander op het

tooneel dezer geschiedenis vervangen en verdringen
;
thans hebben

wij den Mik op eene andere natie te rigten, welker vestiging op

Borneo’s Westkust reeds vóór de stichting van Pontianak een aan-

vang had genomen ,
maar die eerst nadat de Compagnie hare éta-

blissementen op dit deel des eilands verlaten had, in zijne geschie-

denis eene voorname rx»l begon te vervullen, die sedert van jaar tot

jaar in belangrijkheid is toegenomen. Wij willen den blik voor

eene poos rugwaarts wenden , om de eerste beginselen van de ko-

lonisatie der Chinezen, en hare ontwikkeling tot op het tijdstip,

tot waar wij in het vorige boek ons geschiedverhaal braglen
,
gade

te slaan. Daarna zal ik mij
, alvorens den afgebroken draad der

gebeurtenissen weder op te vatten , eene breedere uitweiding over

het doel, den aard en de inrigting van de koloniën der Chinezen

veroorloven.

Van alle vreemde natiën, — ik meen natiën buiten den Indi-

schen Archipel zelven, — schijnt geene Borneo vroeger gekend en

bezocht te hebben dan de Chinezen. Die bekendheid is waarschijn-

lijk ongeveer zoo oud als hunne bekendheid met den Indischen

Archipel in het algemeen, en deze klimt, zoo niet hooger, ten

minste op tot den tijd der Chinesche pelgrims, die van de lVde

tot de VI de eenw onzer jaartelling Indië bezochten met het doel

,

om de leer van Boeddha aan de bron zelve te bestuderen, en boe-

ken en handschriften, in welke zij in hare oorspronkelijke zuiver-

heid bevat was , ter vertaling naar hun vaderland over te brengen.

Met name weten wij , dat de Chinesche reiziger Fa-Hiën , die

China in 599 verliet en 50 Indische staten bezocht , die hij in

zijne gedenkschriften beschreef, in 414, over zee lerugkeerende en

door een storm buiten koers geraakt, Java aandeed en daar vijf
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maanden vertoefde 1
). Men heeft welligt grond zijn bezoek als de

aanleiding tot het vroegste handelsverkeer tusschcn China en Java

aan te merken, dat, volgens oude Chinesche berigten, ten tijde van

Keizer Wen-ti van de Soeng-dynastie , .
en derhalve tusschen de

jaren 424 en 453 plaats greep , doch daarna weder werd afge-

broken 2
).

De vroegste betrekkingen der Chinezen met Borneo waren, even

als die der Europeanen , met de Noordkust. Volgens de berigten

door Klaproth uit de annalen der Ming-dynastie medegedeeld , zou

reeds tijdens de eerste Tang-dynastie ,
onder de regering van Kao-

tsoeng en dus in het midden der zevende eeuw ,
een staat van

Borneo’s noord-oostelijk deel, Pha-la geheeten , regelmatig schat-

ting aan China betaald hebben 3
). De vraag doet zich hier voor ,

welk gewest men door Pha-la te verstaan hebbe. In eene Chi-

nesche kosmographie , in 1750 vervaardigd, leest men de volgende

bepaling van de voornaamste plaatsen van Borneo: » Ten Zuiden

van Lioe-soeng (Lucon) strekt zich een lange keten van bergen

uit (waarschijnlijk het eiland Palawan of Paragoa). Oostelijk van

die bergreeks ligt Soeloe , welks Koning eerst in 1728 schatting

naar Foe-kiën zond; westelijk van dien keten is Ki-li-wen (Kiniba-

loe) en nog verder westwaarts Wen-lai (Broenei) gelegen. De beide

‘) Zie zijn Foe-koeë-ki,‘ waarvan in 1836, onder den titel „ Relation

des royaumes Bouddhiques eene vertaling door den beroemden Abel
Rémusat te Parijs werd in het licht gegeven. Deze vertaling laat echter

veel te wenschen over, blijkens het oordeel van Dr. J. Hoffmann in zijn

opstel „de Chinesche pelgrim Hioeên Ts‘ang en zijne reizen in Indië,” in

de Gids voor 1853, D. II, bl. 585. Het weinige wat Fa-Hien aangaande
Java berigt is ook medegedeeld in het werk van S. Muller, Bijdragen tot

de kennis van Sumatra, bl. 45, 46. Over het belang van deze mededee-
lingen

,
ofschoon slechts in enkele woorden bestaande

,
voor de oude ge-

schiedenis van Java, schreef Dr. van Hoëvell een opstel in het T. v. N.
L, Jaarg. III, Dl. II, bl. 307—317.

2

) S. Muller, a. w.
,

bl. 44—47. Ditzelfde berigt is ook medegedeeld
bij Raffles

,
Hist. of Java, II, p. 139, Crawfurd III, p. 166, von Hum-

boldt, die Kawi-Sprache
,
I, S. 15. Doch, zoo het schijnt ten gevolge

eener verkeerde lezing, wordt daar het eerste verkeer met Java onder de
regering van Wen-ti’s voorganger

,
Liéoe-joe (420—424) gesteld. Zie over

hem en Wen-ti Gützlaff, Gesch. d. Chines. Reiches, S. 169— 175.
3

) Klaproth
,

Notice d’une mappemonde et d’une cosmographie Chi-

noises, in Nouveau Journal Asiatique, Tom. X (Dec. 1832), p. 522,
en daaruit S. Muller

, a. w. , bl. 64. De regering van Kao-tsoeng stelt

Gützlaff, Gesch. d. Chines. Reiches, S. 228—232, in de jaren 648—683.

Boven, bl. 170, is door eene vergissing Kao-tsoe
,

die van 618—626
regeerde, in plaats van Kao tsoeng genoemd.

I. 25
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laatste gewesten vormden voorheen het rijk Pha-la. Vervolgt men

zijnen togt verder naar het Westen , dan komt men aan het

gebied Tjoe-ga-tiao-la (Sukkadana). Juist aan het Zuideinde van

den bergketen (het Ratoes-gebergte
,
dat de schrijver als eene voort-

zetting der bergen van Palawan schijnt te beschouwen) ligt Ma-

schin (Banjer-massiu).” Aan den heer Jacquet danken wij de

hoogstwaarschijnlijke gissing, dat, in deze vreemdsoortige beschrij-

ving van het eiland Romeo, Pha-la eene transscriptie is van Pappal,

hetwelk thans de naam is van een distrikl tusschen Maloedoe en

Broenei gelegen 1
).

Ik hecht in het minst geen gewigt aan de getuigenis van den

Chineschen geschiedschrijver, dat Pha-la in de zevende eeuw schat-

ting aan China betaalde, omdat dit niets anders is dan eene ge-

wone Chinesche pogcherij, die in den grond niets meer beteekent,

dan dat handelsbetrckkingen met China waren aangeknoopt. Dat

deze werkelijk reeds zoo vroeg met Borneo’s Noordkust bestonden,

kan niet op goeden grond worden geloochend , al is het ook
,

dat

wij aangaande de hervatting van het verkeer met Java geene bij-

zonderheden kunnen bij brengen ,
liooger opklimmende dan de

jaren 990—994 , toen de Maharadja van Java of Zabedj aan

Tai-tsoeng, den tweeden Keizer van de latere Soeng-dynastie, een

gezantschap en geschenken zond 2
). Een tweede gezantschap van

Java wordt gezegd naar China gekomen te zijn tusschen 1107

en 1110, onder de regering van Iloei-tsoeng, die van 1085—1125

1

) Klaproth, t. a. p., p. 520—522, met de éclaircissemens van Jacquet,

ald., T. XI (1833), p. 69, 70, S. Muller, a. w., bl. 62, 63.
s

) S. Muller, a. w. ,
bl. 44. Volgens Gützlaff, a. w., S. 305—308,

regeerde Tai-tsoeng van 976—997. Hij noemt bem als den tweeden vorst

der Soeng-dynastie, die bij van de baar onmiddellijk voorafgaande Tjao-

(Tschéu-) dynastie onderscheidt. Doch de beer Hoffmann — van wieu de

inededeelingen omtrent bet verkeer der Chinezen met den Indischen Archi-

pel bij Muller eigenlijk afkomstig zijn — noemt Tai-tsoeng een vorst van

de dynastie Tjao
,
niettegenstaande bet Chinesche berigt van „ het regeren-

de huis Soeng” gewaagt. Moet men hieruit afleiden, dat de tweede Soeng-

dynastie soms slechts als eene voortzetting der latere Tjao-dynastie beschouwd

wordt? — Bij liaffles, t. a. p., komt hetzelfde berigt voor, doch de namen
zijn zeer onduidelijk. Von Humboldt, t. a. p., heeft er uit opgemaakt, dat

het hervatte verkeer met Java plaats had tusschen 960 en 966. Bij liaffles

heet de Javaansche Vorst die het gezantschap aan Tai-tsoeng zond, Bak-

lo-cha, bij Muller, waarschijnlijk beter, Mo-lo-tja, als Chinesche transscrip-

tie van Maharadja, zoo als, blijkens de Arabische berigten, Inleiding, bl.

XXXII, noot, aangehaald, de Vorst van Java of Zabedj in de Xde eeuw

genoemd werd.
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regeerde en lot hetzelfde stamhuis als Tai-tsoeng behoorde 1
).

Willen wij aan de bijgebragte getuigenissen niet alle gezag ont-

zeggen, dan leeren zij duidelijk, dat het verkeer van China met

den Indischen Archipel, in strijd met Crawfurds gevoelen 2
),

veel ouder is dan de reis van Marco Polo (1291) ,
hetgeen trou-

wens uit eene onbevooroordeelde lezing van dien schrijver zelven

genoegzaam blijkt. Hij geeft eene naauwkeurige beschrijving van

de jonken , in welke de Chinesche kooplieden naar Indië voeren.

Alvorens Indië te beschrijven zegt hij , de vele eilanden te willen

vermelden die van daar oostwaarts liggen , en beschrijft alsdan

eerst Japan, en vervolgens de talrijke eilanden der Chinesche zee,

waaronder hij de wateren van den Archipel begrijpt. Hij verhaalt

verder, dat de Chinesche zeelieden, die deze eilanden bezoeken,

groote winsten behalen, en in den winter vertrekken, om in den

zomer terug te koeren , omdat de wind in deze heide saizoenen

uit tegenovergestelde hoeken waait , en hen in liet eene naar de

eilanden, in het andere weder huiswaarts voert 3
). Wat intusschen

hier vooral onze aandacht verdient, is wat deze schrijver van Java

verhaalt, dat hij niet persoonlijk bezocht en slechts naar hooren

zeggen beschrijft. Hij zegt, dat het, volgens de getuigenissen der

zeevarenden die het naauwkeurig kennen, als het grootste eiland

der wereld is aan te merken en een omtrek heeft van meer dan

5000 mijlen; dat het, onder andere voortbrengselen, groote hoe-

veelheden goud oplevert, en dat het door vele Chinesche kooplieden

bezocht wordt, die er een uitgebreiden handel drijven 4
). Met het

eerste is in overeenstemming, dat hij aan Sumatra, welks Oostkust

hij als ooggetuige leerde kennen, den naam van Giava Minore

geeft 5
). Houden wij nu in het oog, dat de Javanen, vóór de op-

komst van het Maleische rijk, het heerschende ras in den Archipel

waren en waarschijnlijk reeds zeer vroeg koloniën op eenige punten

van Borneo’s West- en Zuidkust hadden gesticht 6
), dan zal men

het niet onwaarschijnlijk achten, dat vreemde zeelieden, die niets

') S. Muller, a. w.
,

bl. 44; vgl. Raffles, t. a. p. Over lloei-tsoeng

zie Gützlaff, a. w.
,

S. 323—329.
s

) Zie Crawfurd III, p. 159
, 160, uitvoerig wedei’legd door Logan ,

p. 603—G10.
3
) Travels of Marco Polo, by Murray (1844), p. 271, 276.
4

) Marco Polo, p. 278.
6

) S. Muller, a. w., bl. 21, Marsden, History of Sumatra, p. 4.
6

) Vgl. boven, bl. 185, en Inleiding, bl. XXX.1I, noot.

25*
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van Borneo kenden dan misschien een paar zeehavens door Javanen

bewoond en aan Java onderworpen , den naam van laatstgemeld

eiland ook tot Borneo hebben uitgestrekt, en daarom aan Java eene

uitgestrektheid hebben toegekend ,
welke die van Sumatra verre over-

treft, en van eene rijke goud-productie door dat eiland hebben ge-

waagd. Dat de Chinezen lang op Java zullen gevaren hebben zon-

der Borneo’s Noord-west- en Westkust van tijd tot tijd aan te doen,

is niet wel denkbaar; en op beide eilanden hetzelfde volk, dezelfde

taal vindende, zullen zij, bij hunne hoogstgebrekkige geographische

kennis , beiden als één geheel vormend beschouwd hebben. De

heer Logan maakt uit Marco Polo op , dat de Chinesche jonken

de kusten volgden tot Poelo Kondor l
)

en vandaar de Chinesche

zee in zuidelijke of zuid-oostelijke rigting overstekende, Borneo’s

Westkust op de hoogte van Sambas of den mond der Kapoeas aan-

deden; hij waagt het den naam van het gewest Lachac of Lochac,

werwaarts de jonken, volgens den Venetiaanschen reiziger, van

Poelo Kondor den steven rigtt’en
, óf met Landak, óf met Lajak ,

den naam van twee der Karimata-eilanden ,
te vergelijken 2

). De

Chinesche kosmographie, boven reeds aangehaald , zegt werkelijk

,

dat men, om naar Tjoe-ga-tiao-la
, d. i. Sukkadana , te varen, de

golf van Canton verliet , en langs de Paracels-eilanden naar Poelo

Kondor en vandaar zuidwaarts naar Bintang voer, terwijl men, zich

vanhier oostwdarts wendende, Sukkadana en vandaar, den weg langs

de kust van Borneo vervolgende , Banjer-massin bereikte 3
).

Kort na de reis van Marco Polo , in den aanvang van 1295 ,

zond de regerende Keizer van China lloe-pi-lai, die tot de Mon-

goolsche of Joecn-dynastie behoorde , en meer algemeen onder den

naam van Koeblai-khan bekend is , eene expeditie naar den Indi-

schen Archipel, om zich te wreken over de mishandeling van een

zijner gezanten , tot uitbreiding der handelsbetrekkingen afgevaar-

digd. Het doel dezer expeditie was het eiland Koea-wa , waar-

onder men , naar het vermoeden van de Guignes 4
) , Borneo zou

moeten verstaan. Ofschoon het genoegzaam vast staat, dat Koea-

‘) Vgl. over dat eiland, Inleiding, bl. XLYII.
s
) Logan, p. 604, G05. Groot- en Klein-Lajak zijn boven, bl. 135, noot,

onder de Karimata-eilanden opgenoemd. Deze eilanden vind ik reeds met

name aangeteekend op eene MS.-kaart van Borneo van 1742, en ook op

Valentijns kaart is er een vermeld. Ygl. ook Crawfurd III, p. 1G3.
3
) Klaproth

,
t. a. p., p. 523, 524.

4

) ’t Welk ook Logan, p. 608, 611 ,
beaamt.
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wa *) slechts eenc latere Cliinesche schrijfwijze is van den naam

Java, die vroegere Sjè-po of Sja-po luidde, zou men misschien

mogen aannemen , dat de naam Koea-wa in China ook wel even

onbepaald voor verschillende eilanden of den geheelen Archipel ge-

bruikt werd, als dit hij andere volken met den naam Djawa of

Java het geval was 2
). Doch al de omstandigheden van het ver-

haal wijzen te bepaald op Java, den hoofdzetel van het rijk

des Maha-radja’s , dan dat wij aan het vermoeden van de Guignes

eenige waarschijnlijkheid zouden durven toekennen. Wij zullen

daarom bij dezen togt ook niet langer stilstaan 3
).

Onder de Ming-dynastie, die, na de verdrijving der Mongolen,'

in 13G8 ten troon steeg en dien tot 1G44 bekleedde, vinden wij

een druk verkeer met Pha-la en sporen eener Cliinesche kolonisatie

aldaar vermeld. Ik zal den Chineschen schrijver zclven laten spre-

ken. » In 1405 verscheen een afgezant vandaar met eenen op

bonte stof geschreven brief, waarop een keizerlijk antwoord gegeven

werd; en in 1406 zonden de beide Koningen, namelijk die welke

in het Oosten, en die welke in het Westen regeerde, gemeen-

schappelijk gezanten naar China, hetgeen in het volgende jaar door

hen herhaald werd. Het land is aan de eenc zijde door een berg-

keten , aan de andere door de zee begrensd. De bewoners volgen

de voorschriften van Sakya 4
) , verfoeijen den moord en zijn wel-

dadig. Het eten van varkensvleesch is hun op doodstraf verboden.

Des Konings hoofd is geschoren; hij draagt klecderen van goudstof

en twee zwaarden met dubbele sneden. Wanneer hij zich naar den

tempel begeeft, vergezelt hem een stoet van meer dan 200 perso-

nen ;
hij verrigt er godsdienstige handelingen en offert er eenkleu-

rige dieren. De schatting van dit land bestaat in schildpad-schalcn,

kornalijn, groote zeeschelpen, paaiden, witte of gekleurde lijnwa-

den van palm-vczelen vervaardigd , rood sandelhout
,
gele was en

‘) De gissing van Klaproth, Nouv. Journ. Asiatiqne, X, p. 50G, noot,

dat Koea-wa door eene tot gewoonte geworden schrijffout uit Tjao-wa ont-

staan is, zal, bij het geringe verschil der teekens voor Koea en Tjao, als

zeer waarschijnlijk mogen beschouwd worden.
2

)

Ygl. over dien naam vooral von Humboldt, die Kawi-Sprache
,
I,

S. 59— G7.
3

)
Zie daarover S. Muller, a. w.

,
S. 49—52, Raffles, a. w., TI, p.

139, Crawfurd III, p. 164, 1GG
,
Klapi’oth, Nouv. Journ. Asiat., XI, p.

57, Gützlaff, a. w., S. 397.
4

)
Sakya Sinha was de eerste

,
die de voorschriften en dogmen der

Boeddhistische leer in schrift stelde.
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kleine zwarte slaven. De Koning die aldaar tijdens de regering

van Wan-li (1575—1619) heerschappij voerde , was uit de Chine-

sche provincie Foe-kiën afkomstig. Men zegt , dat toen Tjing-ho

naar Pha-la gezonden werd, hij in zijn gevolg een man had uit

dat gewest , die hem verliet en zich te Pha-la vestigde, waar hij

zich later van de regering meester maakte. Ter zijde van zijn

paleis zag men werkelijk een Chineesch opschrift. Ook bezat hij

een gouden zegel met antieke Chiuesche karakters
,
hetwelk, volgens

het opschrift , door Keizer Joeng-lo (1405—1424) aan zijn huis

geschonken was. Tot de gelukkige voltrekking van ieder huwelijk

onder zijne onderdanen werd het gebruik van dit zegel onmis-

baar geacht. Toen de Franken (Europeanen) dien staat overvielen,

nam de Koning met de zijnen de vlugt naar het gebergte, alwaar

zij ,
tot groot nadeel van den vijand, het water der rivieren ver-

giftigden. De Franken verlieten het gewest weder, ten einde Lucon

in bezit te nemen, en de Koning keerde naar zijn gebied terug 1
).

Het verdient opmerking, dat de bewoners van Pha-la hier als Boed-

dhisten voorkomen. De onderscheiding van een oostelijk en wes-

telijk rijk wordt opgehelderd door de reeds uit eene andere bron

medegedeelde bijzonderheid , dat Pha-la in later tijd in de gewes-

ten Wen-lai (Brocnei) en Ki-li-wen (Kini-baloe) gesplitst was. De

vermelding der Franken doelt ongetwijfeld op de expeditiën
, in

1577 en 1580 door de Spanjaarden naar Borneo’s Noordkust ge-

zonden 2
).

Het rijk van Broenei, dat, volgens de zonderlinge transscriptiën

der Chinezen, uit het beperkt getal der in hunne taal gebruikelijke

klanken geboren 3
), niet enkel Wen-lai, of naar den tongval van het

Zuiden Ben-lai 4
) , maar ook Pho-ni of Phot-ni (in het Japansch

Botneï) heet, komt juist niet altijd als een deel van Pha-la in de

schriften en op de kaarten der Chinezen voor, maar wordt er dik-

*) Klaproth
,

t. a. p. ,
p. 522

, 523, en daaruit eenigzins bekort S.

Muller, a. w.
,

bl. 64, 65.
2
)

Zie Inleiding, bl. XXXVI.
3
)

Teregt zegt Crawfurd III, p. 167: „The articulation or pronunci-

ation of the Chinese is so imperfect
,

and so utterly unlike that of all

the rest of mankind, that it is only by mere accident, that they ever

pronounce a foreign word rightly.”
4
) Soms ook

,
waarschijnlijk door de verwisseling van op elkander

gelijkende schriftteekens
,
Wen-tsai en Ben-tsai. Zie over deze verschillende

namen Hoffmann bij S. Muller, a. w.
,

bl. 60— 62.
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wijls uitdrukkelijk van onderscheiden, zoodat de eerstenaam tol het

oostelijk deel van Borneo’s Noordkust beperkt blijft *). Meer bepaal-

delijk op Broenei schijnt het volgend uittreksel uit een Chineesch

geographisch werk, in de Japansche encyclopaedie opgenomen, betrek-

king te hebben. » liet koningrijk Pho-ni,” dus lezen wij daar, »is

45 dagen zeilens van Sjè-po (Java) , 40 dagen van San-foe-tjai (Suma-

tra), 50 dagen van Champa (een distrikt van achter-Indië ten Zuiden

van Anam) verwijderd. Het behoort eigenlijk aan Java en ligt zuid-

wcstwaarls van China in den grootcn Oceaan. Wanneer de afgezanten

vandaar de schatting overbrengen
,
gaan zij over Canton naar Nanking.

Het land is in veertien distrikten verdeeld. In vroeger tijd onder-

hield het met het Rijk van het Midden (China) geen verkeer. Eerst

tijdens de dynastie Soeng, in de jaren 97G—983, bragten afgezan-

ten van daar schatting, en onder de dynastie Ming, in het vierde

jaar van Ilocng-woe (1372), kwamen zij voortbrengselen van hun

land ten geschenke aanbieden. In het vierde jaar van Joeng-Io

(1406) werd de koning van Pho-ni, krachtens een bevel des Kei-

zers, als vasal van China erkend en hem een zegel ter hand gesteld.

Sedert dien tijd heeft men onafgebroken schatting betaald. In ge-

meld land gebruikt men tot versterking eener plaats slechts planken

;

het huis, door den Koning bewoond, is met palmbladen bedekt, de

woningen der geringe lieden met gras. In den oorlog voert men sabels

en dekt zich met helmen en pantsers, terwijl men buik en rug

beveiligt door toestellen, die, uit koper gegoten, het aanzien van

groote roeren hebben. Er is hier een geneeskrachtige boom, welks

wortelen men uitdelft, uit welke, door koking, eene vetachtigc stof

wordt getrokken; wie zijn ligchaam daarmede besmeert, sterft niet

aan gehouwen wonden. De lijken der overledenen legt men in kis-

ten , waarna zij in eenen berg ten grave besteld worden. Zeven-

maal viert men voor ieder afgestorvene een gedenkdag, en wel in

de tweede maand na die van het overlijden. Bij huwelijken wor-

den, onder het gebruik van kokos- en areng-wijn, eerst het goud

en zilver te voorschijn gebragt en daarna de plegtighcden volvoerd.

Het volk houdt veel van opschik: beide seksen vereenigen het haar

in eenen knoop, dragen een stuk bonte stof om de lenden en een

dun gebloemd baadje. Men kookt zout uit zeewater en bereidt wijn

(toewak) uit gegiste boomsappen. Het nieuwe jaar valt op den ze-

) S. Muller, bl. 63.
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venden dag der twaalfde Chinesche maand. Bij drinkgelagen wordt

de trom geroerd, op fluiten geblazen en gezongen. Schrift noch

keukengereedschappen vindt men aldaar
;

in plaats van de laatste

bezigt men bamboe-riet of palmbladen 1).”

Deze Chinesche berigten aangaande den handel en de vestiging

der zonen van het Hemelsche Rijk op Borneo’s Noordkust worden

door de inlandsche overleveringen bevestigd. De inwoners van Broe-

nei achten zich deels van Chinesche, deels van Maleische en Ara-

bische vestigingen afkomstig 2
), en de annalen van Soeloe spreken

van een Chineesch opperhoofd, Songtiping geheeten, die omstreeks

1575 eene talrijke Chinesche volkplanting naar Borneo voerde, zich

in de havens aan de Noordkust nederzette, en zijne dochter uit-

huwelijkte aan een Arabier, Sjerief Ali genaamd, die zich mede

derwaarts ten handel begeven had. De zoon uit dit huwelijk geboren

en zijn opvolger waren groote veroveraars en onderwierpen de Phi-

lippijnsche- en Soeloe-eilanden aan het oppergezag van Broenei. De

derde Sultan na dezen laatsten huwde eene dochter van den Vorst

van Soeloe, en toen de prins uit dat huwelijk geboren, nog min-

derjarig, zijnen vader opvolgde, wilde zich de regent Pangeran di

Gadong van de regering meester maken , waartoe hij de hulp der

Soeloe-eilanders inriep 3
). Reeds elders is verhaald, hoe deze poging

mislukte, maar aan Soeloe gelegenheid gaf zijne onafhankelijkheid,

en zelfs het oppergezag over Pappal en de overige distrikten van

Borneo’s Noord-oosthoek te verwerven 4
). Moeijelijk is het het

historisch gehalte dezer overlevering, en hare verhouding tot het

onderscheid , dat de Chinesche bronnen tusschen de staten van Pap-

pal en Broenei (Pha-la en Pho-ni) schijnen te maken, met juistheid

te bepalen. Er bestaat alle reden om voor de Vorsten van Broenei

een Maleischen oorsprong aan te nemen 5
), en de Chinesche berig-

ten zelve kennen slechts aan Pha-la een vorstenhuis toe ,
dat uit

Foe-kiën afkomstig was; maar de zamenhang der Soeloesche over-

levering vordert bepaaldelijk , dat wij ons de afstammelingen van

Songtipings dochter als te Broenei regerende voorstellen. Echter

kan het, hij de algemeene overeenstemming der Chinesche en in-

*) Hofïmann bij S. Muller, bl. 65— 67.
2
) Logan, p. 611, 612, Low, p. 94,
3
) Hunt S. A., p. 32, Low, p. 94, 95.

4

) Inleiding, bl. L, LI.
s

) Zie boveD
,

bl. 184, 185.
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landscbe berigten , aan geen twijfel onderhevig zijn, of op Borneo’s

Noordkust hebben zich reeds zeer vroeg Chinesche koloniën geves-

tigd !). Men zou zich evenwel bedrogen vinden, indien men meende

in de taal en zeden der Maleijers van Broenei eenige sporen van

eene gedeeltelijk Chinesche afkomst te mogen verwachten. Zulke

sporen ontbreken gebeel ,
en in weerwil dat die Maleijers zelve

de meeuing belijden , dat er Chineesch bloed in hunne aderen

vloeit, houd ik mij overtuigd, dat dit slechts in geringe mate het

geval is, en, gelijk overal , de afstammelingen der Chinezen hij in-

landsche vrouwen zich ook hier bij de natie hunner vaders gehouden

hebben , en , zooveel mogelijk dochters van andere Chinezen hu-

wende , leden der Chinesche kolonie gebleven zijn 2
).

Maar wat wij het regt hebben te verwachten is , dat de Euro*

pesclie zeevaarders, die sedert de 16 de eeuw de havens van Borneo

hebben aangedaan
, op verschillende punten van dit eiland , maar

vooral op de Noordkust, de sporen van Chinesche nederzettingen en

Chinesche industrie zullen hebben aangetroffen. En inderdaad, de

uitkomst beantwoordt aan die verwachting. De bloeijende staat, waarin

de Spanjaarden tijdens hun bezoek in 1521 Broenei aantroffen 3
),

zal wel grootendeels het gevolg zijn geweest van den handel met

China, al maakt het reisverhaal daarvan geen uitdrukkelijk gewag,

en al moeten wij het zeggen van Ilunt als overdreven aanmerken ,

dat op dat tijdstip het gansche eiland in bloeijenden toestand

verkeerde, dat een ontelbaar aantal Chinezen langs zijne stran-

den gevestigd was, en dat de voortbrengselen hunner vlijt en

de handel hunner jonken aan het land en de steden een voor-

komen schonken, zeer verschillend van den vervallen toestand,

waarin zij thans verkeeren 4
). Die schrijver heeft hij dit schit-

terend tafereel de gewone overdrijving der Spaansche en Portu-

gesche reizigers
, die in Indië alles met een vergrootglas zagen

,

uit het oog verloren. Intusschen vermeldt van Noort in 1600 de

aanwezigheid van vele Chinesche handelaren te Broenei, en oordeelt

Blocmaert in 1609 de aanknooping van betrekkingen met Banjer-

massin nutteloos voor de Compagnie, dewijl daar de handel geheel

*) Vgl. wat boven, bl. 170, aangaande de vermeende Chinesche afkomst
der Dajaks is bijgebragt.

2
)

Vgl. Low, p. 95, 96, van Lijnden N. T.
,

bl. 587.
3

)
Zie Inleiding, bl. XXXIII.

4

) Ilunt B., p. XXL
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in handen der Chinezen was, terwijl uit denzelfden schrijver blijkt,

dat ook Sukkadana toen reeds van tijd tot tijd door jonken werd

aangedaan 1
). Behrns, in zijn verslag van Roggeveens reize, spreekt

van groote vloten van Chinesche jonken , met de koopwaren van

dat land beladen, die jaarlijks Romeo bezochten, en merkt op, dat,

gelijk de Chinezen schier den ganschen handel van dat eiland in

hadden ,
vóór dat de Portugezen den weg naar Indië langs de Kaap

hadden ontdekt , zij zich daarvan andermaal grootendeels meester

maakten ,
toen de Hollanders hunne établissementen op Romeo ver-

laten hadden 2
). Uit Yalentijn leeren wij vooral Banjer-massin ken-

nen als een hoofdzetel van den Chineschen handel. Hij noemt de

Chinezen in de eerste plaats onder de vele natiën, die daar handel

dreven , en zegt dat zij een aanzienlijk deel der bevolking uitmaak-

ten; hij verhaalt dat in 1702 vier Chinesche jonken, 15 vademen

lang en 4 breed , te Banjer-massin aankwamen , die er porcelein ,

Chinesche zijde, theeketels, zonneschermen enz. aanbragten, welke

waren grootendeels door Javaansche kooplieden en de Chinezen van

Samarang werden opgekocht, en dat die vaartuigen met eene lading

peper weder huiswaarts keerden
;

hij leert ons dat het plan tot vesti-

ging eener Ilollandsche faktorij aldaar in 1712 afsprong, omdat men

bespeurde, dat de peperhandel geheel in handen der Chinezen was 3
).

Trouwens de geheele geschiedenis van den handel der 0. I. Compagnie

op Banjer-massin leert, dat de Chinezen daar altijd hare geduchlste

concurrenten waren, en zij haar monopolie slechts met de uiterste

inspanning kon handhaven 4
). Omtrent de Chinezen te Broenci

geeft Forster belangrijke berigten in 1775. Hij verhaalt dat, tijdens

zijn bezoek, aldaar zeven Chinesche jonken waren, en dat de Chi-

nezen groote hoeveelheden ebbenhout, damar , rotan, karet, vogel-

nestjes en vooral kamfer vandaar uitvoerden. Hij voegt er bij ,

dat er eene talrijke kolonie van Chinezen gevestigd was, die zich

hoofdzakelijk met de peperkultuur bezig hielden en dezen tak van

*) Zie boven
,

bl. 197
,
204.

2
)

Berbns bij Logan
, p. G12. Ygl. boven bl. 211.

3
)

Valentijn
,

bl. 237, 247, 248 , 249, vgl. Inleiding, bl. XL.
4

)
Ygl. Inleiding, bl. XLI. In de Chinesche kosmographie, bij Klaproth

,

t. a. p., p. 525, lezen wij
: „ De inwoners van Banjer-massin zijn valsch

,

bedriegelijk en verraderlijk. De roodkarigen (de Hollanders) hebben hunne

haven bezet
,
met het oogmerk om zich door list van het gansche land meester

te maken. Daar de inwoners bevreesd zijn voor het geschut, durven zij geen

weerstand bieden
,
maar verschuilen zij zich in het gebergte en vergiftigen

het water door venijnige kruiden in de bronnen der stroomen te werpen.”
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tuinbouw tot groote volkomenheid hadden gebragt; terwijl sommigen

jonken bouwden ,
die zij met de ruwe voortbrengselen van Borneo

naar China zonden. Forster zag onder andere eene jonk van 500

ton, die kort te voren eene der werven van Broenei verlaten

bad. Aan boord der jonken , zoowel als in de woningen der Chine-

zen, werden overal winkels gehouden , en schier de gelieele industrie

was in handen dier vreemdelingen ]
). Ik moet hier echter bij voegen,

dat tegen het einde der vorige eeuw de handel en vestiging der Chi-

nezen te Broenei zeer in verval geraakten ten gevolge van de dwin-

gelandij en knevelarij der vorsten. Welhaast werd jaren achtereen

geene Chinesche jonk te Broenei gezien; de Chinesche bevolking ver-

liep, de pepertuinen werden verwaarloosd, en in 1819 was het getal

der daar gevestigde Chinezen tot naauw 500 versmolten 2
). Reeds

elders heb ik getuigenissen omtrent het druk verkeer der Chinezen

met Sukkadana en Kajoeng in de XVIIIde eeuw medegedeeld 3
).

Ook in dit gedeelte des eilands waren zeker reeds voor eeuwen

hier en daar Chinezen in de handelsplaatsen gevestigd , ofschoon het

zeker is dat de kolonisatie op grootere schaal en tot bewerking der

goud- en andere mijnen, waarbij wij thans de aandacht bepalen moeten,

van geene vroegere dagteekening is dan het midden der vorige eeuw.

De Maleische vorsten , door den wensch gedreven om zich de

rijke mijngronden in hun gebied ten nutte te maken en de bron-

nen hunner inkomsten te vermeerderen, waren zelven de eersten

om de nijvere Chinezen in hun gebied te roepen tot bewerking

der goudmijnen, weinig vermoedende, hoezeer zij daardoor voor de

toekomst hun eigen gezag op losse schroeven stelden en eene magt

in liet aanzijn riepen, die zij weldra buiten staat zouden zijn te

bedwingen. Men zegt dat de Panembahan van Mampawa
, die

waarschijnlijk van de geschiktheid der Chinezen voor den mijnar-

heid gehoord had, de eerste was die een twintigtal dier fortuin-

zoekers uit Broenei deed overkómen , om goud in te zamelen aan

de Soengei Doeri, welke thans liet gebied van Mampawa van dat

van Samhas scheidt 4
). De onderneming slaagde hoven vcrwach-

‘) Forster, Voyage to New-Guinea, p. 381.
2
) Hunt B.

,
p. XXI, Logan, p. 615.

3
) Boven, bl. 146, 147, 273.

4

) Ritter, bl. 117, Francis, bl. 19. Anderen, zooals Tobias
,

bl. 33,
van Kervel, bl. 187, spreken niet van de vroegere vestiging aan de Soe-
ngei Doeri, maar alleen van die in Sambas en liet betwiste Montrado.
Het juiste tijdstip van de vestiging der Chinesche koloniën is moeijelijk te
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ting, hetgeen aanleiding gaf, dat niet slechts de Pancmbahan

voortging meerdere Chinezen in zijn rijk toe te laten, om de uit-

gestrekte goudgronden die hij zich toeschreef, te bewerken, maar

dat ook de Sultan van Sambas, Omar Akama’d-din , zich opgewekt

gevoelde om zijn voorbeeld te volgen, en omstreeks het jaar 1760

de vestiging eener Chinesche kolonie voor de goudgraverij te Larah

toe te staan. Van Larah breidden zich deze Chinezen weldra ook

tot Montrado uit, welks omtrek door den goudrijkdom zijner gron-

den bijzonder uitmuntte 1
). De grenzen tusschen het gebied der

Malcische vorsten zijn doorgaans slecht bepaald, naardien het bezit

van onbewoonde wildernissen ieder onverschillig is; doch wanneer in

zulke streken eene vestiging ontstaat, die voor de vorsten eene bron

van inkomsten worden kan, dan wordt de grensscheiding niet zelden

een twistappel. Mampawa maakte thans aanspraak , en naar het

gewone gevoelen teregt, op het bezit van het land tusschen de

Soengei Doeri en de Soengei Raja , waarin ook Montrado begre-

pen was 2
). Wij hebben reeds boven gezien, dat dit omstreeks

1772 een oorlog tusschen Mampawa en Sambas ten gevolge had,

in welken de Chinesche vestiging te Selakouw verwoest werd, en

dat de Sultan van Pontianak zich deze geschillen wist ten nutte

te maken, om zijnen invloed uit te breiden en eindelijk zijnen

bepalen, dewijl onze schrijvers zich daarover zeer onbepaald uitlaten. To-
bias noemt het, bl. 33, omstreeks 85 jaren geleden, en daar hij dit stuk

in 1828 schreef, wijst dit op de jaren 1740—5. Ritter noemt het, bl. 117,

ten hoogste 80 jaren geleden, en daar hij in 1840 schreef, voert ons dit

tot 1760. Francis, in 1832 schrijvende, noemt de vestiging ruim 70 jaar

geleden, wat tot dezelfde uitkomst leidt. Van Kervel, bl. 187, plaatst de

vestiging in Sambas omstreeks 1760, maar die aan de Soengei Doeri is

haar zeker slechts korten tijd voorafgegaan.
J

) Tobias, bl. 33 (volgens wien, in strijd met alle andere berigteu
,
Se-

minis de eerste plaats der vestiging in Sambas zou geweest zijn), van

Kervel, bl. 187, Ritter, bl. 118, Francis, bl. 19.
2

) Leyden, p. 31 ,
die zegt dat ook het bezit van Selakouw door Mam-

pawa aan Sambas betwist werd
;

dit is echter minder waarschijnlijk en

schijnt alleen uit de verwoesting van Selakouw door die van Mampawa te

zijn afgeleid. Ritter
,

bl. 203 ,
spreekt slechts in het algemeen van twisten

over de grensscheiding. Mijne voorstelling is hoofdzakelijk gebouwd op de

volgende woorden van Tobias IIS.
,

bl. 9: „Thans bepaalt Soengei Doeri

de limieten
;

te voren en nog niet lang geleden het circa twee mijlen

noordelijker riviertje Soengei Raja. Langs beide is de communicatie ge-

makkelijk met Montrado, hetgeen te voren buiten alle bedenking onder

Mampawa behoorde”; en van Nahuijs IIS. III, bl. 4: „Het uitgestrekte

Montrado is door oen ongelukkigen oorlog van Mampawa afgescheurd, en

tot het gebied van Sambas gebragt geworden.”
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zoon met de hulp der Compagnie op den troon van Mampawa te

plaatsen 1
). Zeker is liet dat Sambas meester bleef van bet be-

twiste grondgebied ; doch in bet contract der Compagnie met Mam-

pawa van 1787 schijnt niets aangaande de grensscheiding bepaald

te zijn, zoodat zij eene oorzaak van voortdurende oneenigbeden

bleef tusschen de vorsten van Sambas en Sjerief Kasim als Pa-

nembahan van Mampawa, en later als Sultan van Pontianak. Het

blijkt zelfs, dat in 1792 de Sultan van Sambas bij de Oost-Indi-

sche Compagnie klagten over de pogingen van den Pancmbahan van

Mampawa en zijnen vader, om bun gezag en invloed uit te brei-

den, beeft ingeleverd; hetgeen tevens ten bewijze kan strekken, dat

bare betrekkingen tot de Westkust van Romeo niet geheel hadden

opgehouden, ofschoon zij bare kantoren aldaar ten vorigen jare ver-

laten had 2
).

Inmiddels was bet aantal en de magt der Chinezen zeer toege-

nomen. De mare van de rijkdommen, die op Borneo te verwerven

waren , bad weldra de geldzuchtige telgen van bet Rijk van bet

Midden bij honderden doen toestroomen; en zij vereenigden zich

in genootschappen voor den gezamenlijken mijnarbeid. Deze veree-

nigingen waren in den aanvang veel menigvuldiger dan thans. Drie

jaren na bet ontstaan der kolonie in Sambas telde men 12 genoot-

schappen te Larah en 24 te Montrado, en bet aantal der kolonisten

kon reeds bij duizendtallen geschat w'ordcn. Zoodra zij zich magtig

genoeg gevoelden, gaven zij maar al te duidelijke bewijzen van hunne

geringe geneigdheid , om zich aan bet gezag der vorsten te onder-

werpen of bun eenig deel van de opbrengst der goudgraverijen af

te staan, en bet kon niet missen, of de geschillen tusschen Sam-

bas en Mampawa moesten bun daarbij zeer in de band werken.

De Sultan van Sambas bad aanvankelijk de vestiging der Chinezen

slechts toegestaan onder zeer strenge bepalingen. Hij bad bun den

landbouw en den groothandel verboden en hunne industrie tot den

mijnarbeid beperkt, en ofschoon bij zich met hunne ondernemingen

niet regtstreeks bemoeide, zich de opbrengst eener jaarlijksehe schat-

ting van 500 tail goud, eene waarde van omstreeks f 52,000, voor-

behouden. Daarbij hield hij de levering der voornaamste behoef-

ten voor hunnen arbeid en hun levensonderhoud, zoo als ijzer.

’) Zie boven, bl. 271.
2

) Tobias HS.
,

bl. 44, volgens het Generaal Verslag van Heeren
Bewindhebberen over 1792, afcl. Pontianak, Temminck

,
bl. 161.



300

blaauw linnen ,
rijst, zout en opium geheel aan zich, als een ver-

der middel om van hun aanwezen voordeel te trekken, en verbood

hun het bezit van vuurwapenen en buskruid, welk verbod hij ten

strengste handhaafde. Eindelijk was aan de hoofden der Dajaks een

soort van toezigt en zelfs van gezag over hen opgedragen *). Maar

reeds bij het leven van Sultan Akama’d-din kon aan vele dezer be-

palingen slechts met moeite de hand gehouden worden. Wel werd

de schatting, ofschoon niet zonder morren, gedurende een tiental

jaren vrij geregeld betaald; doch weldra achtten de Chinezen zich

sterk genoeg om zich van het lastig toezigt der Dajaks te ontslaan.

Bij gelegenheid van een hunner jaarlijksche feesten , wisten die van

Montrado de naburige Dajaks over te halen, dat zij hen toelieten tot

eene door hen opgeworpen benling, om daar gezamenlijk met hen

feest te vieren. De Chinezen hadden zich heimelijk van wapenen

voorzien en vielen eensklaps de niets kwaads vermoedende Dajaks

op het lijf, onder wie zij een vreesselijk bloedbad aanrigtten. De

benling werd tot den grond toe geslecht, en het overschot der Da-

jaks ontkwam slechts door de vlugt naar Bintanan aan het moord-

staal der Chinezen. Dit geschiedde omstreeks 1770 2
). Sedert dien

tijd schijnt ook de schatting, die zij aan den Sultan van Sambas

opbragten, verminderd en slechts met moeite geïnd te zijn. Eens

toen de schatting op 200 tails bepaald was ,
bragten de Chinezen

slechts 90 tails, onder allerlei voorwendsels smeekende, dat die

som voor dat jaar als voldoende mogt beschouwd worden. De

Sultan liet het goud onmiddellijk in de rivier werpen, joeg drei-

gende de Chinezen weg , en binnen acht dagen had hij de geheele

bepaalde som 3
).

Intusschen werden de Chinezen ook onderling vaak door hevige

veeten verscheurd , die omstreeks 1774 in lichte laaije uitsloegen.

Als een gevolg der vijandelijkheden nam een groot gedeelte der

Chinezen van Montrado en Larah de vlugt naar het gebied van

Mampawa en vestigde zich in het goudrijke distrikt van Mandor

,

hetwelk in 1787 door den Panembahan Sjerief Kasim aan den Sul-

tan van Pontianak werd afgestaan 4
). Dat echter het getal van

') Ritter, bl. 118, 119, van Kervel, bl. 187, 188, Francis, bl. 19.

Tobias HS. ,
bl. 50, zegt dat de recognitie vi’oeger 350 tails was; doch dit

schijnt niet het oorspronkelijk, maar een reeds verminderd cijfer te wezen.
s

)
Van Kervel, bl. 188.

3
)

Tobias HS.
,

bl. 50.
4

) Van Kervel, bl. 188; vgl. boven, bl. 278.
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Chinesche goudgravers in Mampawa tijdens de verovering van dat

rijk door de Compagnie nog niet zeer aanzienlijk was, kan men

opmaken uit het gering bedrag der opbrengst van stofgoud, door

cene der bepalingen van het contract met Mampawa den Panembah-

an opgelegd ;
dat die bepaling bovendien door den afstand van

Mandor aan Pontianak illusoir werd, is reeds vroeger aangemerkt 1
).

Ook aan de Chinezen van dit district was de betaling eener schat-

ting in goud en padi opgelegd, die zij echter, zoowel vroeger aan

Mampawa als later aan Pontianak, zeer gebrekkig, en vaak in het

geheel niet, voldeden. Zij vergunden echter aan den Sultan op

hunne rijst en aankomende vaartuigen cene geringe belasting te

heffen 2
). Ter hoofdstad Pontianak waren toen reeds lang vele

Chinezen gevestigd, die Abdoe’r-rahman tijdens en na de stichting

van zijn rijkje derwaarts had gelokt 3
). De Compagnie werd zonder

twijfel door den onrustigen geest van dit volk bewogen, om hij hare

contracten van 1779 en 1787 met Pontianak en Mampawa, zich het

regtstreeksch gezag over alle personen van die natie in de genoemde

gewesten voor te behouden
, de toelating van jonken om handel

te drijven te verbieden , en de vestiging van nieuw aankomende

Chinezen slechts op bijzondere vergunning van den Resident te ver-

oorloven 4
).

De Chinezen, die, na de uitwijking van een deel hunner broe-

deren, in Montrado en Larah waren overgebleven, vereenigden zich

op nieuw tot twaalf genootschappen
, die drie jaren later tot zeven

te zamen smolten. In dit opzigt zullen wij trouwens in het ver-

volg gedurige veranderingen opmerken, daar nu eens grootere ver-

eenigingen zich splitsten , dan eens verschillende kleine zich on-

derling verbonden , zoodat wij ons wel moeten wachten den aan-

was of de vermindering van het getal der Chinezen naar het

aantal der vereenigingen af te meten. Het besef dat de Sultan

bij magte was , hunnen handel te belemmeren en hunne rivieren

te sluiten
, hield hier de Chinezen vooreerst nog in bedwang.

Hierin kwam echter weldra verandering, nadat, zoo ik meen niet

lang na den tijd waarop de Compagnie de Westkust ontruimde.

Sultan Akama’d-din van Sambas gestorven en door zijnen zoon

’) Zie boven
,

bl. 279.
2
)

Tobias, bl. 35, en IIS.
,

bl. 49.
3

) Zie boven, bl. 255.
4

) Muntinghe, bl. 179; vgl. boven, bl. 2G2, 277.
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Aboe Bckr Kamaloe’d-din opgcvolgd was l
). Oneenigheden onder dc

leden van liet vorstelijk huis verschaften van nu af aan de Chi-

nezen de gelegenheid om hunne magt uit te breiden
, de betaling

der schatting geheel te weigeren of naar willekeur te verminde-

ren , en allengs een «imperium in imperio” tot stand te bren-

gen. In het gebied van Pontianak, waar thans de Sultan van den

steun der Compagnie beroofd was, terwijl de gedurige geschillen

met zijne naburen de krachten van het rijk verteerden, wies even-

zeer de magt der Chinezen op hedenkelijke wijze aan. Terwijl de

mijnarbeid goede uitkomsten opleverde, werd de toevloed der aan-

komelingen, thans niet langer belemmerd, gedurig grooter, waarbij

nog kwam
, dat de Chinezen zich met de Dajaks verbroederden

,

en bij Dajaksche bijzitten zonen teelden , op Borneo Petompangs

geheeten, die hunne vaders in moed en onverschrokkenheid over-

troffen, en, schoon in vrede weinig geteld, in oorlog hunne voor-

vechters werden 2
). De gunst der uitwendige omstandigheden was

inlusschen niet het eenige, dat de Chinezen in staat stelde van

nu af aan zulk eene groote rol op Borneo’s Westkust te spelen
;

de eigenaardige inrigting hunner genootschappen en daaruit geboren

aaneensluiting heeft niet minder daartoe bijgedragen. Wij willen

,

alvorens ons geschiedverhaal voort te zetten , op die merkwaardige

vereenigingen in ons volgend hoofdstuk een blik werpen.

’) Yan Kervel, bl. 188 (die hem Aboe Bekr Tadjoe’d-din noemt),

Netscher, bl. 14. Het tijdstip van den dood van Sultan Akama’d-din vind

ik nergens vermeld.
2

) Eitter
,

bl. 119.

— «S 3*4S=—
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Oorsprong der Cliincsche mijn-vereenigingen. — Onderlinge verbonden der

vereenigingen. — De Chinezen van Lan*fong
,

Tai kong en Sin-ta-kioe. —
Oorsprong en doel van de geheime genootschappen in China. — De geheime

genootschappen in den lndischen Archipel. — Aard der eedgenootschappen op

Borneo en hunne betrekking tot het Hemel-Aarde-Verbond. — Geschiktheid

der Chinezen om te koloniseren. — Afkomst en aantal der Chinezen op Bor-

neo’s Westkust. — Verhouding der Chinezen tot de Dajaks. — De vrouwen

der Chinezen — Kongsies. — Regtspleging. — Belastingen. — Kongsie-hui-

zen. — Wijze van oorlog voeren en wapenen.

De oorsprong van de vereenigingen der Chinezen klimt, gelijk

wij reeds zagen, tot de tijden hunner eerste vestiging op Borneo’s

Westkust op. De ontginning der mijngronden ware zonder onder-

linge hulp en ondersteuning onmogelijk geweest, waarom zich tel-

kens een grooter of kleiner aantal tot gemeenschappelijken arbeid

verbond. De benoodigde gelden werden bijcengebragt in den vorm

van aandeelen, daar deze aan ieder vergunde bij te dragen over-

eenkomstig zijn vermogen
; en naarmate van de hoeveelheid zijner

aandeelen deelde ieder in de winst of het verlies. Al wie in-

tusschen meer dan één aandeel bezat, moest voor elk dezer meer-

dere een door hem zelven gehuurden werkman aan den arbeid doen

deel nemen. Ieder aandeelhouder had eene stem in de belangen

der onderneming
, en alle vier 1

)
maanden verkozen zij eenen

schrijver uit hun midden , die geregeld hoek hield van hunne in-

komsten en uitgaven en hunne huishoudelijke aangelegenheden be-

stuurde. Deze werd dan tijdelijk als het hoofd der vereeniging be-

*) Ritter zegt „ drie maanden”
,
maar dit schijnt eene vergissing. Wij

zullen althans later zien
,
dat thans de gekeelc economie der mijnen op

viermaandelijkseke afrekening is gebaseerd.
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schouwe! , doch legde, wanneer zijn tijd verstreken was, het

schrijfpenseel weder neder, om op nieuw met de patjol (houweel)

als gewoon lid der vereeniging te gaan arbeiden. Uit deze kleine

vennootschappen, gelijk er aanvankelijk, zoo als wij reeds opmerk-

ten
, een aantal bestonden, zijn allengs door zamensmelting

,
of,

voor zoover de genootschappen administratief gescheiden bleven en

slechts gemeenschappelijk naar buiten werkten, door verbonden,

die magtige vereenigingen ontstaan
, die op het lot van Borneo’s

Westkust zulk een beslissenden invloed hebben gehad, en die wij,

daar zij een republikeinschen regeringsvorm hebben
,

geheel als

federative republieken mogen beschouwen J
). Zoodanige vereeni-

gingen bestonden er sedert lang op Borneo’s Westkust acht, waar-

van eene, die van Lan-fong 2
)

of Mandor, in het gebied van Pon-

tianak, de zeven overige in dat van Sambas gevestigd waren. Deze

laatste smolten door onderlinge verbindlenissen, althans uit politiek

oogpunt, tot twee nog grootere vereenigingen inéén, bekend onder de

namen van Tai-kong of Montrado en van Sin-ta-kioe. De naam van

Tai-kong of Montrado heeft namelijk schier geheel dien van Fo-sjon

verdrongen, zooals vroeger eene vereeniging heette, waartoe, nevens

Tai-kong, ook de genootschappen Hang-moci , Man-fo en Sin-woek be-

hoorden 3
). Dit laatste heeft zich in 1857 van de vereeniging afge-

scheiden, maar of het nog op zich zelf bestaat durf ik niet bepalen; de

overige zijn inééngesmolten ,
— behalve dat Man-fo later groolendeels

naar Landak verhuisde 4
),
— maar zóó, dat zich weder de Chinezen

van Larah en van de later uit Tai-kong uitgegane vestiging te Boe-

doek, Lim-tian geheeten, uiteen administratief oogpunt van Tai-kong

hebben afgescheiden , ofschoon zij daarmede politisch ten naauwste

verbonden bleven. Vroeger waren ook de vereenigingen Sin-ta-kioe,

Sji-poeng-fong en Tai-fo in de streken van Montrado en Larah ge-

vestigd
, en dezen maakten met de vier , die ik als voormaals

onder den naam Fo-sjon verbonden heb opgenoemd, de zeven kong-

sies uit, die omstreeks het tijdstip, waarmede het vorige hoofdstuk

sluit, tusschen de Selakouw- en Doeri-rivieren gevestigd waren 5
).

Sji-poeng-fong en Tai-fo waren ongeveer evenzoo met Sin-ta-kioe,

’) Ritter, bl. 121 ,
122.

s
) Elders vind ik Lan-foeang, Lang-fon en La-nong geschreven. Zie

over Mandor boven , bl. 62.
3
) De Stuers HS.

,
bl. 21 , 30, Tobias

,
bl. 34.

*) Vgl. boven, bl. 70 vv.

*) Zie boven
,

blz. 301.
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de magtigste vereeniging van dit drietal , verbonden ; als Hang-

moci ,
Man-fo en Sin-woek met Tai-kong

; en al de Chinezen in

het gebied van Sambas waren dus in twee bondgenootschappen

verdeeld ,
die vijandig tegen elkander overstonden. Ten gevolge

der aanhoudende veeten en oorlogen zag zich de zwakkere partij

van Sin-la-kioc allengs genoodzaakt andere vestigingen op te zoe-

ken ,
waaromtrent ik later meerdere bijzonderheden zal bij bren-

gen. Sji-poeng-fong vestigde zich in Loemar en heeft zich in ver-

volg van tijd van zijne vroegere bondgenooten gescheiden en in

de vijandelijkheden van 1850 voor Tai-kong partij gekozen. Tai-

fo schijnt zich allengs geheel in Sin-ta-kioe te hebben opgelost.

Deze, door den afval van Sji-poeng-fong verzwakte partij, was

in 1850 nagenoeg uitsluitend tot het distrikt Sepang beperkt,

en is ten gevolge der toen uitgebroken onlusten schier geheel

verstrooid geraakt 1
). Men ziet uit dit beknopt overzigt ,

het-

welk ik mij vlei dat over het later volgend verhaal onzer ge-

schillen met de Chinezen sedert 1818 veel licht zal kunnen ver-

spreiden
, dat de Chinesche associatiën in het gebied van Sam-

bas , ten opzigte hunner onderlinge verbindtenissen en veeten,

de opkomst van nieuwe en den ondergang van reeds gevestig-

de, eene vrij ingewikkelde geschiedenis hebben, waarvan echter,

bij gebrek aan bescheiden
,
geen geregeld verhaal kan worden za-

rnengesteld.

De oorzaak van het ontstaan dezer grootere vereenigingen of fe-

dcrative republieken is ongetwijfeld te zoeken in den wensch, om
zich te krachtiger tegen de eischen der Maleische vorsten te kun-

nen verzetten en meer ontzag in te boezemen aan de Dajaks, die

1

) Het hier gezegde steunt op de onderlinge vergelijking van Francis,

bl. 20 , 21, van Lijnden T. N. I., bl. 171, 172, Ritter, bl. 122, v. d.

Graaff G. ,
bl. 386, Verwikk., bl. 358, 359 (waar eerst Sim-tian, later

Lim-tian staat), en van Kervel, bl. 188, 190. De namen worden zeer ver-

schillend gespeld en onbekendheid met de Chinesche taal maakt het mij on-

doenlijk de beste schrijfwijze uit te kiezen
;
maar inzonderheid bij van Ker-

vel verschillen de namen zoozeer van de gewone vormen
, dat men wanen

zou geheel andere voor zich te hebben. Hij noemt de met Tai-kong verbon-
den genootschappen Si-psam-pong (waarschijnlijk hetzelfde als Sji-poeng-

fong, dat intusschen door van Lijnden als vroeger met Sin-ta-kioe ver-

bonden wordt opgegeven), Si-nai-pong en Mam-pong (waarschijnlijk Man-fo)

;

de verhuisde genootschappen San-to-kio (Sin-ta-kioe) en Tiom-pong, ter-

wijl de naam van het derde geheel ontbreekt. Ygl. voor het overige bo-

ven
,

bl. 103.

26*
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aanvankelijk hunne ontevredenheid over de komst dezer vreemde

indringers in het snellen van menigen kop lucht gaven 1
). Wij

moeten inlusschen hierbij niet uit het oog verliezen, dat zij in de

geheime genootschappen van hun vaderland, waarin zonder twijfel

een aanzienlijk deel der naar Borneo komende Chinezen was inge-

wijd, een voorbeeld vonden, hetwelk in de omstandigheden, waarin

zij zich geplaatst zagen , tot navolging moest opwekken , met dat

verschil dat zij op Borneo hunne onderlinge verbindtenis niet behoef-

den te verbergen, maar er openlijk voor konden uitkomen. Men weet

dat de dynastie, die thans nog het Chinesche rijk beheerscht (indien

zij niet welligt, terwijl ik dit schrijf, reeds door het geweld der om-

wenteling is ten val gebragt), niet van echt-Chineschen , maar van

Tartaarschen oorsprong is. Tegen opstandelingen , die de Ming-dynas-

tie van den troon hadden gestooten , te hulp geroepen
,
trokken de

horden der Mandsjoes, na behaalde overwinning, in 1644 Peking bin-

nen. Hun jonge Vorst, een knaap van zeven jaren, dien de soldaten

hij den inlogt op hunne schouders droegen, werd doorliet juichende

volk als Keizer begroet. In de zuidelijke provinciën des rijks ont-

moette echter de Mandsjoe-dynaslie in den aanvang een openlijken

en langdurigen tegenstand , die wel deels door geweld , deels door

beleid en list werd bedwongen, maar in de meer afgelegen streken

bleef voortsmeulen. Eene soort van revolutionnaire propaganda, door

middel van geheime broederschappen ,
was sedert in deze provin-

ciën te allen tijde ijverig werkzaam, en poogde meermalen van de

ellende en ontevredenheid des volks gebruik te maken , om het in

massa tegen de vreemde overheerschers op te zetten en de herstel-

ling der vroegere dynastie te beproeven. Onder de regering van

Kang-hi kwam in 1674 eene geheime vereeniging onder den naam

van He mei -Aar de- Ver bond (Tiën-ti-hoeï) tot stand, die reeds

het volgende jaar een vreesselijken opstand tegen het gezag der

Mandsjoes verwekte, welke echter met den dood des aanvoerders

en van zijn gansche geslacht eindigde. Tijdens de regering van

Kiën-long (1756—1793) werd een oproer verwekt door de leden van

twee zeer uitgebreide genootschappen, dat der Drieheid (San-ho-

lioeïj en der Witte Waterlelie (Pe-liën-kiao) , van welke het

eerste slechts eene voortzetting was van het Hemel-Aarde-Verbond

onder gewijzigden naam, doch door de krachtige hand des Keizers

) Ritter
,

bl. 122.
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ia slroomen blocds gesmoord, terwijl tegen alle geheime verceni-

gingen eene vreesselijke inquisitie werd ingesteld, die met de schul-

digen ook menigen onschuldige in het verderf stortte. Toch werd

het genootschap der Witte Waterlelie zoo weinig gefnuikt, dat het

voortging den opstand voor te bereiden, die in 1796 hij de troons-

beklimming van Kia-king uitbrak. Deze beweging, onder de leus

«verlossing van het juk der Tartaren” aangevangen, ontaardde echter

spoedig in rooverijen , die het gansche land te vuur en te zwaard

verwoestten, en eindelijk het heler deel der bevolking noopten, om

met dc keizerlijke troepen de handen tot beteugeling der roovers

inéén te slaan, waardoor in 1803 de rust werd hersteld. In 1815,

toen hongersnood een opstand in de noordelijke gewesten veroor-

zaakte, hervatt’en de geheime genootschappen hunne rol, en nevens

dat der Witte Waterlelie, stelde zich nu het Hemcl-Aarde-Verbond

op nieuw onder dezen ouden naam op den voorgrond. Na vijf pro-

vinciën een tijd lang tot een tooncel van verwoesting te hebben ge-

maakt, overrompelden de eedgenooten liet paleis te Peking; de Keizer

ontsnapte echter aan hunnen aanslag en nam krachtige maatregelen

om de woelingen der geheime genootschappen te onderdrukken

,

zoodat drie jaren na den vermelden aanslag, en terwijl reeds on-

telbare slagtolfers gevallen waren , nog meer dan 10,000 ter dood

veroordeelden de kerkers vulden. Nogtans werd de geest van ver-

zet in de zuidelijke provinciën door de genootschappen levendig

gehouden , en openbaarde zich in herhaalde oproerige bewegingen ,

tot dat eindelijk in 1850, onmiddellijk na den dood van Keizer

Tao-koeang , onder de leiding van het Ilemel-Aarde-Yerhond , die

vreesselijke opstand uitbrak, die, aangevoerd door een pretendent,

zoo men beweert uit de Ming-dynastie gesproten, thans de regering

der Mandsjoes op den rand des verderfs heeft gebragt en de blik-

ken van het Westen aan dc ontwikkeling der gebeurtenissen in het

Chinesche rijk gekluisterd houdt. Ofschoon nu de geheime genoot-

schappen oorspronkelijk eene politieke en geene maatschappelijke

omwenteling beoogen, en van hunne overeenkomst met de communis-

tische propaganda van het Westen door sommige schrijvers te hoog

schijnt opgegeven , is het echter niet te ontkennen
,

dat zij door

de oneenigheid en besluiteloosheid der aanvoerders en door de ban-

deloosheid des gepeupels bij alle vroegere pogingen hun eigenlijk

doel hebben gemist , maar zich daarentegen uit de leden vele ge-

heime roover- en dievenbenden hebben gevormd , die , maglig door
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liet beginsel der onderlinge hulp
, vaak jaren lang straffeloos de

grootste gruwelen gepleegd hebben 1
).

Dezen gevaarlijken geest van geheime associatie hebben de tal-

rijke Chinezen
,

die jaarlijks hun vaderland verlaten om in den

vreemde te koloniseren, en doorgaans uit de zuidelijke provinciën,

uit Foe-kiën en Koeang-tong (Canton) afkomstig zijn
, ook naar de

Engelsche en Nederlandsche bezittingen in den Indischen Archipel

overgebragt. Behalve dat te Malakka, Poelo-Pinang, Singapoera, Ba-

tavia, Biouw, Muntok en elders vele kleinere plaatselijke vereenigin-

gcn tot onderlinge ondersteuning en bevordering van handelsbelangen

gevonden worden, welker strekking, ofschoon welligt oorspronke-

lijk goed, toch niet zelden ten kwade ontaardt, telt ook het Hemel-

Aarde-Verbond hier een groot aantal leden. Ofschoon dezen hier van

de gelegenheid verstoken zijn , om tot het eigenlijk doel der ver-

eeniging, de omverwerping der 31andsjoe-dynastie, mede te werken,

blijft toch de geest van verzet tegen de gevestigde magten hun bij;

en terwijl zelfs in China de patriotten veelal in dieven en struik-

roovers ontaard zijn
, is vooral Singapoera dikwijls het tooneel ge-

weest van de grootste geweldenarijen en misdaden, ongestraft door

Chinezen gepleegd, omdat de geheime genootschappen hunne leden

tegen den arm der policie verdedigen
, begane misdaden verhelen

en ontdekte misdadigers tot ontvlugting behulpzaam zijn. In eene

merkwaardige aulobiographie van een beschaafden en bekwamen

]

) Zie over deze geheime genootschappen Milue
,
Some account of a

secret association in Cbina, entitled the Triad Society, in de Transactions

of the Royal Asiatic Society of Great-Britain and Ireland, V. I, p. 240 ff.;

E. H. Rüttger
,
Thien

,
ti

,
hoih — Geschichte der Brüderschaft des Him-

mels und der Erden, der communistiscben Propaganda China’s, Berlin 1852;
en vooral Dr. J. Hoffmann, het Hemel-Aarde-Verbond, in Bijdragen tot de

taal- land- en volkenkunde van Neérl. Indië, D. I, bl. 260—290, D. II, bl.

292—329. In mijn kort historisch overzigt van de geheime genootschappen

,

ben ik dezen kaatsten, D. I, bl. 260—263 op den voet gevolgd. Kortere be-

rigten omtrent deze genootschappen vindt men o. a. bij Davis, the Chinese,

Vol. II, p. 14—19, Klemm
,
Cbina, das Reich der Mitte

,
S. 232, 233.

Wie uitvoeriger berigten verlangt omtrent den invloed der geheime genoot-

schappen op de lotgevallen van Cbina, raadplege Gützlaffs geschiedenis, en

wat de voorvallen sedert 1850 betreft, Callery et Yvan, Ilistoire de 1’in-

surrection en Cbine (Engelsck door Oxenford)
,
en Macfarlane

,
the Insur-

rection in Cbina.
2
) Zie behalve hetgeen Milne, t. a. p., p. 240 over het Hemels-Koningin-

Verbond (Tiën-heoe-koeï) opmerkt, ook vooral het overzigt der voornaam-

ste geheime genootschappen in Cbina en onder de Chinezen in den Ind.

Archipel bij Hoffmann, D. II, bl. 311—314.
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Maleijer, die zich, door vriendschap met een Chinees aan le knoopen,

de gelegenheid had weten te verschaffen, oni eene vergadering van

leden van het Hemel-Aarde-Verbond nabij Singapoera heimelijk hij

te wonen , is ons een levendig tafereel opgehangen van de wijze ,

waarop vaak nieuwelingen met geweld genoodzaakt worden tot de

broederschap toe te treden, of, hij volstrckten onwil, opdat zij hetgeen

zij reeds gezien en opgevangen hebben niet verraden zouden , meê-

doogenloos worden ter dood gebragt, en van de gruwelen, die in de

bijeenkomsten der eedgenooten beraamd en met gemeenschappelijke

krachten volvoerd worden 1
). Geen wonder dat Sir James Brooke,

toen in 1850 de Chinezen van Pamangkat, door die van Tai-kong

verjaagd, naar Serawak gevlugt waren, en eenige Chinezen van Sin-

gapoera een aanvang maakten, om leden voor het Hemel-Aarde-Vcr-

bond onder hen te werven, de krachtigste maatregelen heeft geno-

men, om aanstonds deze poging den kop in te drukken 2
) ,

en dat

ook de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indic
,

bij publicatie

van 8 November 1851, verklaard heeft, dat de deelneming door de

Chinezen aan geheime vereenigingen
,

gevaarlijk voor de rust en

veiligheid des lands , met den meesten klem zal worden tegenge-

gaan , en de leden onvoorwaardelijk uit Nederlandsch Indië zullen

verwijderd worden 3
).

Onder den invloed en naar het voorbeeld dezer geheime genoot-

schappen , zijn ook op Borneo de vereenigingen of eedgenootschap-

pen van Lan-fong, Tai-kong en Sin-ta-kioe tot stand gekomen. Allen

die tot eene dezer vereenigingen belmoren
, zijn door een plegtigen

eed verbonden, die hen verpligt tot onbepaalde gehoorzaamheid aan

de hoofden der broederschap en tot trouw jegens de eedgenooten ,

die zij in ongeluk, gevaar of nood, hetzij algemeen of persoonlijk,

en zonder het regt van naar de oorzaak of aanleiding te vragen ,

moeten bijstaan. De Chinezen op Borneo noemen deze eedgenoot-

1

) Het hoofdstuk uit de „ Ilikajat Abdallah ibn Abdel-kader Moensji

uitgegeven te Singapoera, 1846, dat op de geheime genootschappen der

Chinezen betrekking heeft, is in het Engelsch medegedeeld door T. Brad-
dell in Journal of the Indian Archip. and Eastern Asia

,
Sept. 1852 ,

in

het Hollandscb door Dr. G. Pijnappel in Bijdragen tot de taal- land- en

volkenkunde van Neêrl. Indië, D. II, bl. 127— 143. Een overzigt van de

gebeele autobiographie van Abdallah gaf de heer G. N. in T. v. N. I.
, 1854,

D. I, bl. 73 -101, 297—313.
2
)

Keppel M., II, p. 126— 130 (Hollandscb door Dr. Pijnappel, t. a. p.,

bl. 143—147).
3

) Indiër van 22 Jan. 1852, ook bij Hoffmann, t. a. p., D. I, bl. 289.
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schappen wee of oeweeofhoeé, ongetwijfeld slechts eene an-

dere uitspraak voor lioeï, d. i. verbond, hetwelk liet laatste lid

vormt der zamengestelde namen San-ho-hoeï, Tiën-ti-hoeï en andere.

Zoo heet het eedgenootschap der Chinezen van Mandor Lan-fong-

oewee of Lan-fong-hoeï l
) , en liet men, na de expeditie tegen de

Chinezen van 1823 , de leden der vier onder den naam Fo-sjon

verbonden mijn-vereenigingen zweren, dat zij zich niet meer onder-

ling door oewee’s zouden verbinden 2
). De wijze der opneming in

deze eedgenootschappen komt geheel met die der aanneming van

nieuwelingen in het Hemel-Aarde-Verbond overeen. De Chinees

,

die pas uit zijn vaderland aankomt , vervoegt zich onmiddellijk

,

naar vrije keus , bij eene der bestaande vereenigingen , waar hij

zonder bezwaar als sin-ké, d. i. nieuweling, wordt toegelatcn, mits

voldoende aan de voorgeschreven formaliteiten. Vooraf moet hij

twee realen en een schelling deponeren , die aan het opperhoofd

worden ter hand gesteld, en de offerasch van het altaar zijner

huisgoden, die hij uit het vaderland heeft medegebragt, in den

Tei-pe-kong of tempel der vereeniging brengen. Daarop moet hij

den bedoelden eed uitspreken, en bij die gelegenheid, tot symboli-

sche bekrachtiging, een haan den kop afsnijden, als het beeld der

straf, die hij, zoo hij meineedig mogt worden, over zich zelvcn

inroept 3
). Nevens of in plaats dezer symbolische handeling heeft

ook dikwijls eene andere plaats, daarin bestaande, dat de nieuweling

zich eene wonde in den pink toebrengt, en het daaruit vloeijend bloed

in een gewijd kopje met tjoe of Chinesche arak en een weinig asch

van het altaar des Tei-pe-kongs mengt, en, terwijl hij het mengsel

opdrinkt, voor liet beeld van zijnen afgod de woorden uitspreekt:

«Moge mijn bloed alzoo door de honden gedronken worden, indien

ik voor gehoorzaamheid aan het opperhoofd en trouw aan mijne

broeders mijn leven niet veil heb.” Hierna wordt den nieuweling

een gezegeld papier of tjap als bewijs zijner toelating overgcreikt,

terwijl hij met de herkenningsteekenen der broederschap wordt be-

’) Eitter, bl. 123, Tobias, bl. 36, 37.
2
) Off. Stukk. HS., bl. 39.

3
) Deze plegtigheid beeft, volgens Milne, t. a. p. ,

p. 241 (zie ook

HofFmann, t. a. p., D. I, bl. 270), ook bij de opneming in het Hemel-

Aarde-Verbond plaats
,
en is in China een gewone vorm van eedzwering.

Wat Borneo betreft maakt Francis van den haan gewag, bl. 22; maar
wat hij er bijvoegt schijnt eene verwarring met hetgeen verder in den

tekst volgt.
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kend gemaakt 1
). Tot het afleggen van dezen eed wordt tweemalen

’sjaars, op de groote Chinesche oflerdagen , aan de nieuwelingen ge-

legenheid gegeven 2
). Ik wil echter met dit alles niet zeggen, dat

deze verbonden slechts als vertakkingen van het Drieheids- of Hemel-

Aarde-Verbond te beschouwen zijn, ofschoon men dit althans van

de Lan-fong-hoeï gegist en beweerd heeft. Waarschijnlijker komt

het mij voor, dat zij zich op meer zelfstandige wijze, maar in ge-

lijken geest, naar plaatselijke behoeften gevormd hebben, gelijk ik

boven reeds met een woord van het bestaan van vele andere, klei-

nere en plaatselijke hoeï’s onder de Chinezen in den Archipel ge-

waagde. Opdat men zich nu het regte denkbeeld van de magt dezer

eedgenootschappen vorme, houdo men in het oog, dat zij niet slechts

onderscheidene mijn-vereenigingen omvatten, die hare vertakkingen

in verschillende rigtingen uitzenden en uitbreiden, maar dat ook de

Chinezen, die zich in de nabijheid der mijnwerken met den land-

bouw en verschillende handwerken, of in de kampongs aan het strand

met den handel en de visscherij bezig houden, of op de hoofdplaat-

sen te midden der Malcische bevolking leven, met de mijnwerkers*

associatiën , van welke zij altijd eenmaal leden geweest zijn, ver-

bonden blijven. In het algemeen kan men zeggen, dat al de

Chinezen op Borneo’s Westkust tot eene der broederschappen be-

lmoren, en dat de verpligting tot trouw aan de associatie en ge-

hoorzaamheid aan hare hoofden niet ophoudt, aleer zij naar hun

vaderland terugkeeren. In dit laatste geval worden zij op plegtige

wijze van hunnen eed ontslagen, en ontvangen de gedeponeerde

realen en offerasch terug, terwijl de schelling aan den priester van

den Tei-pe-kong wordt gegeven 3
). Dit nu, indien het werkelijk bij

alle broederschappen het geval is, geeft ons het beste bewijs, dat

zij een plaatselijk karakter hebben , en tot het Hemel-Aarde-Ver-

bond in geene regtstrceksche betrekking staan.

Dit zijn dan de middelen van welke zich de Chinezen op Bor-

nco’s Westkust hebben weten te bedienen, om zich tegen het

gezag en de vorderingen der Malcische vorsten, en sedert 1818

ook tegen het Nederlandsche gezag , vaak met gunstig gevolg te

verzetten. Het is deze geest van associatie, van blinde toewijding

J

)
Ritter, bl. 123, Tobias, bl. 36, 37. Vgl. hier het verhaal der op-

neming van vier nieuwelingen in het Hcmel-Aarde-Verbond door Abdallah

,

in Pijnappels vertaling, bl. 135.
2
) Francis, bl. 22.

s

) Francis
,

bl. 22.
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aan gemeenschappelijke belangen, die de Chinezen op Borneo tot

zulke gevaarlijke onderdanen maakt, ja het Gouvernement vaak

genoodzaakt heeft, met hen als magt tegenover magt te onderhan

delen. Aan den anderen kant is het niet te ontkennen, dat die-

zelfde geest veel bijbrengt, om hun die uitnemende geschiktheid

voor kolonisatie in vreemde landen te schenken, die vaak de be-

wondering van schrandere opmerkers tot zich getrokken en hun

menige loftuiting bezorgd heeft, waarop anders de zedelijke eigene

schappen der natie haar weinig aanspraak geven. »De ouden wisten

te koloniseren,” zegt een schrijver, die hen op Borneo heeft waar-

genomen, »in onze dagen mag men vooral op de Chinezen wijzen.

Men sla hen gade, zelfs waar zij met de meeste moeijelijkheden

hebben te kampen gehad: op de Westkust van Borneo, b. v. , waar

ze, gedrongen tusschen de Maleijers
, die zich aan alle kusten van

den Archipel hebben nedergezet, en tusschen de door dezen bin-

nenwaarts gedreven inboorlingen, zich toch door hunne industrie

regelmatig hebben weten te vestigen, aanzienlijke plaatsen op te

rigten, geheele landstreken te ontginnen, en, te midden der hin-

derpalen door ons later aldaar gevestigd bestuur opgeworpen, zonder

eeuige bescherming van de regering in hun moederland , zonder

kapitalen, enkel door hunne schranderheid en ondernemingsgeest.,

zich een ruim bestaan en daarenboven groote voordeelen voor hunne

betrekkingen in China hebben weten te verschaffen. Zij vermengen

zich daar met inlandsche vrouwen en het volgend geslacht is reeds

geheel tot hunne zeden en gebruiken gevormd. Het oprigten van

eene school in elk dorp, hoe klein ook, is eene hunner eerste

zorgen. Men zou te vergeefs zoeken naar een Chinees, die niet

lezen of schrijven kan, en toch hebben ze geene schoolopzieners

en houden geene openings-aanspraken! Verwonderlijke natie, voor-

waar! die wij in vele opzigten wel mogen bestuderen” 1
).

Langs de noordelijke grenzen der Chinesche provinciën Koeang-

tong en Koeang-si strekken zich tot diep in het binnenland aan-

eengeschakelde bergreeksen uit, die door een gehard en krachtig

ras bewoond worden, hetwelk te allen tijde slechts zeer onvolko-

men aan de Mandsjoe-dynastie onderworpen was en in de pogingen

om haar omver te werpen doorgaans eene eerste rol vervulde. Tot

deze bergvolken , die zich ook door een eigen
, ruwer dialekt on-

‘) Uittreksel uit eene memorie van den Gen.-Majoor H. J. J. L. ridder

de Stuers, reeds door mij medegedeeld, T. v. N. I., 1851, D. I, bl. 97.
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derscheiden, behoort verreweg het grootste gedeelte der Chinezen

op Borneo’s Westkust. Ofschoon uitmuntende door arbeidzaamheid,

zijn zij onbeschaafd, norsch, eigenzinnig en twistziek. Volgens

het oordeel van sommigen zijn zij echter niet ongevoelig voor eene

regtvaardige en billijke behandeling. Men noemt deze onbeschaafde

berg-Cliinezen , waartoe in den regel al de mijnwerkers behooren

,

op Borneo’s Westkust keh’s. Onder de handelaren bevinden zich

echter ook eenige weinige zoogenaamde olloh’s, uit Amoy (Ilia-

men) en de naburige strand-distrikten afkomstig, die veel fijner en

beschaafder zeden hebben, en op de berg-Cliinezen, die zij als liet

uitschot hunner natie beschouwen, met groote minachting neder-

zien. Te Pontianak bewonen zij een afgezonderd gedeelte van het

Chinesche kamp, en de landbouw en suiker-fabricatie zijn er groo-

tendeels in hunne banden 1
).

Het aantal Chinesche nieuwelingen, die jaarlijks door de jonken

of wankangs naar Borneo’s Westkust worden overgevoerd , wordt

somtijds op wel 1500 a 2000 begroot 2
). Deze begrooling schijnt

mij overdreven toe , inzonderheid voor de latere jaren. De groot-

ste toevloed van Chinezen heeft waarschijnlijk plaats gehad vóór

liet herstel van het Nederlandsch gezag; toen was, naar de meeste

getuigenissen
, de opbrengst der mijnen van Montrado en Mandor

veel aanzienlij ker dan nu. Deze mijnen zijn thans grootendeels

uitgeput
, en de onzekerheid van slagen bij zekerheid van groote

uitgaven heeft tot dusverre van proeven op groote schaal dieper

in de binnenlanden afgeschrikt 3
). De jonken, die de nieuwelingen,

allen in de kracht des levens, aanbrengen, komen in Januarij of

Februarij op de Westkust aan. De reis wordt meestal op krediet

gedaan, om betaald te worden zoodra er iets verdiend is; want de

Chinees, die zijn vaderland verlaat, bezit doorgaans schier niets

dan het schamele kleed, dat hij aan het lijf heeft 4
). Ofschoon nu

de wankangs, in Junij of Julij vertrekkende, doorgaans een 2 a

500 personen, die genoeg hebben overgegaard om daarvan in

hun geboorteland te kunnen leven , naar China terugvoeren
; of-

schoon onder de pas aangekomenen de sterfte doorgaans niet on-

0 Francis
,

bl. 19, Tobias, bl. 86, Ritter
,

bl. 117, Earl
, p. 277

,

289, van Lijnden N. T.
,

bl. 602.
2
) Ritter, bl. 115.

3

) Zie b. v. Tobias, bl. 16, 17, 33, 34, 79, 80, v. Lijnden N. T.

,

bl. 584.
4

) Raffles
,

Ilist. of Java, I, p. 265.
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belangrijk is
;

ofschoon de Chinesche wetten de emigratie van

vrouwen ten strengste verbieden , zoodat zich in 1823 slechts

ééne Chinesche vrouw, hij toeval in spijt der wetten aangehragt,

op Borneo’s Westkust bevond 1
); zoo houdt zich toch het getal

der Chinezen, ten gevolge deels van den gedurigen toevloed, deels

van huwelijken met vrouwen des lands, waarschijnlijk ongeveer op

dezelfde hoogte staande. Het getal vrouwen onder de Chinezen is

echter betrekkelijk zeer gering, en bedraagt, zegt men, in de ei-

genlijke goudmijn-plaatsen naauwelijks ééne tegen negen of tien

mannen. Dit heeft natuurlijk op de zedelijkheid eenen ongnnstigen

invloed, ofschoon het aan den anderen kant bij velen het verlangen

prikkelt, om naar het vaderland terug te keeren, en hen aanspoort

tot verdubbelde vlijt, om eenmaal dat doel te bereiken 2
).

De opgaven omtrent het getal der Chinezen op Borneo’s West-

kust loopen verbazend uiteen en verschillen van 27,000 tot 200,000.

De beste en nieuwste opgaven volgende, bevonden wij vroeger het

getal der Chinezen, buiten vrouwen en kinderen, in het rijk van

Sambas omstreeks 34,000 3
), waarvan omstreeks 500 ter hoofd-

plaals, en in het district Mandor omtrent 10,000 4
) ; te Pontianak

en aan de boven-Kapoeas zal het omstreeks 3000 bedragen 5
). De

gezamenlijke Chinesche bevolking van Mampawa ,
Simpang ,

Sukka-

dana en Matan kan zeker op geen 1000 gesteld worden. Ons

eindcijfer klimt dus tot ongeveer 48,000, hetgeen met de meer

gematigde totale opgaven vrij wel overeenstemt. Hiervan wonen

ruim 43,000 in de mijndistricten. Het kan zijn dat een 30 of 40

jaren geleden het getal der Chinezen grooter was dan thans
,
doch

dat het immer hooger dan tot 60 of 70,000 zou gestegen zijn,

acht ik niet waarschijnlijk 6
).

*) Tobias
,

bl. 38.

)
Ritter ,

bl. 115, 116, Tobias, bl. 36. Raffles, Hist. of Java, I, p.

264 ,
stelt het getal der jaarlijks huiswaarts keerende Chinezen op min-

stens 500.
3
) Zie boven, bl. 101.

4
)

Zie boven
,

bl. 65.
5

)
Volgens van Lijnden, wiens cijfers voor de verschillende staten

vroeger afzonderlijk zijn opgegeven
,
2835.

) De hoogste opgaaf is die bij Crawfurd II, p. 482, waar hij het

getal der Chinezen in en omstreeks de mijndistricten op ongeveer 200,000

stelt; de laagste die van den heer Tobias, bl. 21—23, die het aantal op

27,000, waaronder niet meer dan 16,000 geboren Chinezen, schat; maar

juist deze schrijver drukt het meest op de vermindering van hun getal

ten gevolge van de uitputting der mijnen (bl. 16). Oude opgaven nog uit
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De verhouding der Chinezen tot de Dajaks, die hun gelegenheid

geeft zich door huwelijken te vermenigvuldigen, en hun aanzien

uit een staatkundig oogpunt aanmerkelijk verhoogt, verdient onze

bijzondere opmerking. Die verhouding was in den beginne alles

behalve vreedzaam 1
), en ook thans kan men van de Chinezen

nog dikwijls klagten omtrent de vijandelijkheden der Dajaks verne-

men , wanneer zij het in hun belang achten te klagen 2
). In het

algemeen echter laat de verhouding van de zijde der Dajaks niets te

wcnschen overig, ofschoon de Chinezen van hunne zijde er op uit

zijn, van deze goedaardige mcnschen zooveel mogelijk voordeel te

trekken. In de districten Mandor en Montrado, waar de Chine-

zen den boventoon voeren, en bet gezag der Maleische vorsten schier

tot niets is gebragt, leven de Dajaks onder de zoogenaamde bescher-

ming der Chinezen ;
zij onthalen hen bij voorkomende gelegenheden, en

inzonderheid op de Chinesche feestdagen, op rijst en varkensvleesch, en

hebben daardoor deze eenvoudige inboorlingen, wien niet dagelijks

zulk een goede maaltijd ten deel valt en die zich om den dag van

morgen weinig bekommeren
, aan zich weten te verbinden 3

).

Het is echter onbetwistbaar, dat de Chinezen de Dajaks zooveel

mogelijk uitzuigen, en een schrijver, die met de verhouding de-

zer beide volken onderling beter dan eenig ander schijnt bekend

te zijn
,
geeft ons daarvan bet volgende tafereel.

»De Chinezen vinden onberekenbare winsten in den rijken grond

van Borneo en zien zonder medelijden den ongelukkigen inboorling

den tijd der Compagnie brengen het aantal op 30,000. Raffles schat, Hist.

of Java, I, p. 263, 264, alleen de mannelijke voor den arbeid geschikte

bevolking op 64,000, waarmede een e andere opgave, van denzelfden schrij-

ver afkomstig, die de geheele Chinesche bevolking op meer dan 100,000
stelt (Tobias, bl. 21), niet in strijd is. Muntinghe schat haar, bl. 170,
180, op 110,000; in 1836 werd eene berekening gemaakt, die haar op

130,000 stelde (Temminck
,

p. 170); Earl (p. 250) neemt aan dat de

Westkust door 150,000 Chinezen bewoond wordt, waarvan 90,000 in de

mijndistricten
,

60,000 in de Maleische vestingen verspreid. De bereke-

ningen welke die in den tekst het meest nabij komen, zijn van Francis

(bl. 3), 33,000, Ritter (bl. 115), 60,000, Melvill van Carnbée (statis-

tieke kaart), 57,000, onder welk laatste cijfer echter ook de Chinezen in

de Zuid-ooster-afdeeling begrepen zijn. Bij de meeste dezer opgaven blijkt

het niet, of de vrouwen en kinderen onder de Chinesche bevolking zijn

medegerekend.

‘) Zie boven
,

bl. 300 ,
305.

2
) Zie b. v. van de Graatï R. , bl. 69.

s

)
Tobias HS.

,
bl. 51, Earl, p. 293, 294 ,

van de Graaff R., bl.

69 ,
70. Vgl. boven, bl. 100.
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voortdurend aan armoede, dikwijls aan hongersnood prijs gegeven.

Zij dwingen den vreedzamen landbouwer voorschotten in geld aan

te nemen , om hem naderhand des te zekerder in het verderf te

kunnen storten. Zij dwingen hem eene menigte voorwerpen van

hen te koopen, die hij niet kan betalen, en voor welke schuld hij

naderhand met zijn huisgezin als pandeling wordt aangenomen.

Naauwelijks heeft de Dajak zijne padie geplant, of het Chinesche

bestuur, waaraan hij daarvan moet kennis geven, komt de aan-

planting bezigtigen, en geeft hem, ’t zij de Dajak zulks verlangt of

niet, een voorschot van twee gulden, dat, na den afloop van den

oogst, met acht gantangs rijst moet worden betaald. Is de tijd van

den oogst daar en kan de Dajak zijne schuld niet voldoen, dan

wordt hem voor iedere ontbrekende gantang rijst eene boete van

/‘1.60 opgelegd. den volgenden oogst is hij gewoonlijk even-'

min in staat zijne schuld te betalen, welke in die mate aanwast,

dat hare afdoening welhaast geheel buiten het bereik van den ar-

men inwoner ligt. Maar indien zelfs zijn gewas een voordeeligen

oogst belooft, en hij werkelijk in staat is zich van de hem opge-

drongen schuld te kwijten, dan weet de Chinees evenwel onfeilbare

middelen te vinden, om hem aan zich dienstbaar te maken. Hij

neemt de rijst niet dadelijk in ontvangst; maar laat die nabij de

kampong door de ingezetenen
,

ook wel bij hen zelven aan huis
,

bewaren. Als deze nu, binnen korteren of langeren tijd, hunnen

voorraad verteerd hebben, worden zij eindelijk door den honger ge-

dwongen van deze rijst gebruik te maken, waarvan hun elke gantang

door de Chinezen soms tot twee gulden wordt aangerekend. Dit

brengt hen weldra tot den toestand die verlangd wordt. De een-

voudige slotsom is, dat eerst hunne kinderen en daarna zij zelven

met hun huisgezin bij den schuldeischer in dienst moeten treden,

zonder vooruitziet van immer uit deze dienstbaarheid te kunnen

worden verlost.

» Ook die Dajaks, die geheel vrij van schulden aan de Chinezen

zijn, worden tot diensten bij hen gedwongen. Zij, die in de na-

bijheid eener mijnvereeniging wonen, worden door deze gebruikt tot

het snijden van gras, het zoeken van brandhout, het aanbrengen

van drinkwater enz., waarvoor zij geen ander loon dan voedsel,

bestaande in rijst met of zonder een weinig zout, ontvangen, gedu-

rende de dagen, dat zij voor de vereeniging werkzaam zijn. Of de

tegenwoordigheid van den Dajak vereischt wordt op zijn eigen rijst-
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veld of ter opwachting van zijnen Vorst, komt hierbij niet in aan*

merking.

«Ieder Dajaksch huisgezin brengt aan de mijn-vereeniging, waar-

onder het behoort , cene jaarlijksche belasting op van één tot vier

gulden ,
verschillende naar de grootte zijner bezittingen. Het moet

daarenboven eene zekere hoeveelheid ijzer, linnen, tabak, gongs

en eenige andere voorwerpen tot buitensporige prijzen overnemen,

waarvoor gewoonlijk rijst wordt aangenomen. Wanneer de vorsten

van Sambas hunne schatting van de Dajaks verlangen, is hier-

voor eene schriftelijke vergunning van het bestuur der mijn-vereeni-

ging benoodigd, en ingeval deze niet wordt gevraagd
,
wordt ge-

woonlijk het kampongs hoofd der Dajaks door de Chinezen opgevat

en in bocijen geslagen, totdat hij door groote geldboeten, waartoe

» dikwerf de geheele kampong moet bijdragen ,
wordt vrijgekocht.

«Geen wonder, dat de ellendige inboorling, die, wat hem de

roofzucht zijner vorsten nog laat, af moet staan aan de list en

het geweld der vereenigde Chinezen, treurig vroegere dagen van

welvaart terugwenscht
, en, die dagen met zijnen tegenwoordigen

toestand vergelijkende, den moed verliest, en, overtuigd dat zijn

arbeid hem niets baat, zich aan lediggang overgeeft, zoolang niet

de honger of de roede der Chinesche verdrukkers hem tot werken

noodzaakt” 1
).

Dit tafereel, ofschoon door andere getuigenissen in het algemeen

bevestigd, komt mij echter in zooverre wat al te zwart voor, als

twee verzachtende omstandigheden buiten aanmerking zijn gelaten.

Vooreerst hebben de Dajaks in de Chinesche districten ,
zich naar

de zeden hunner overheerschers vormende, hunne barbaarsche ge-

woonten, inzonderheid het koppensnellen, geheel laten varen, en

zijn daardoor werkelijk eene trede hooger gestegen op de ladder der

beschaving 2
). Ten andere verbinden zich vele Chinezen met Da-

jaksche vrouwen, ten gevolge waarvan zij hare ouders en bloedver-

wanten in bescherming nemen 3
). Die huwelijken worden niet of

zeldzaam gesloten door de eigenlijke mijnwerkers, die, arm aange-

komen en gemeenlijk een niet onaanzienlijk deel hunner inkomsten

met de terugkeerende jonken aan hunne bloedverwanten in China

J

) Van Kervel, bl. 191— 194. Vgl. ook van Lijnden N. T.
,

bl. C02
,

Ritter
,

bl. 115.
2

) Earl, p. 272.
3

) Zie boven, bl. 100.
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overmakende
,
jaren van noesten arbeid behoeven

, eer zij de

noodige middelen hebben opgegaard, om een huisgezin te kunnen

onderhouden; maar door hen, die, na door den mijnarbeid een

goeden grondslag voor hunne fortuin te hebben gelegd, in stede

van naar het vaderland terug te keeren, verkiezen zich in de kam-

pongs nabij de mijn -vereen igingen of aan de stranden, of ook in de

hoofdplaatsen te midden der Maleijers, neder te zetten, om door

eenig handwerk, of door den landbouw, de vischvangst of den han-

del in de behoeften van vrouw en kinderen te voorzien. De vrou-

wen en bijzitten der Chinezen zijn van tweeërlei soort. De meeste

zijn geheel van Dajaksche afkomst; haar voorbeeldig gedrag als

vrouwen en moeders wordt zeer geprezen, en hare natuurlijke

bevalligheid en zedigheid
,
gepaard met eene blankheid , die vaak

die der Chinezen overtreft, en, w'aar zij veel aan de zon zijn bloot-*

gesteld ,
zelfs sproeten op het gelaat zigtbaar maakt , maken zelfs

op Europeanen doorgaans een gunstigen indruk 2
). De overige

,

met welke slechts wettige huwelijken worden aangegaan ,
zijn uit

deze verbindtenissen van Chinezen met Dajaksche vrouwen gespro-

ten , en worden geheel tot de Chinesche natie gerekend, ofschoon

de bijzondere naam van peranakan- of bastaard-Chinezen de afstam-

melingen uit zulke gemengde verbindtenissen onderscheidt. De doch-

ters der Chinezen worden op Borneo minder afgezonderd gehouden

dan op Java. De getrouwde vrouwen gaan voor ijverig en bekwaam

in de huishouding door, doch zijn niet altijd voorbeelden van hu-

welijkstrouw. Gelukkig is de Chinees niet bijzonder jaloersch, en

heeft het wangedrag eener vrouw zelden ernstiger gevolgen dan eene

kloppartij 3
). De weinige vrouwen , die in de mijn-vereenigingen ge-

vonden worden, deelen in het gemeenschappelijk maal en vinden hare

voorname bezigheid in de bediening der mannen. De ongerijmde

gewoonte der hoogere klassen in China, om den groei van de voeten

der vrouwen te belemmeren, is op Borneo niet bekend. De heer Earl,

die eenige Chinesche vestigingen in het gebied van Montrado bezocht,

prijst zeer de vriendelijkheid, welwillendheid en gastvrijheid, door

*) Raffles
,
Hist. of Java, I, p. 264. De remises hebben plaats in goud,

dewijl de vracht daarvan gering is en het gemakkelijk aan strand ge-

smokkeld en aan de aandacht der schraapzuchtige Mandarijnen onttrokken

wordt.
2

)
Earl, p. 211 , 259, Tobias, bl. 36.

a

)
Van Lijnden N. T.

,
bl. 608, Tobias, bl. 36.
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de vrouwen aan den dag gelegd, en gunstig bij de ruwe en nor*

sche manieren der mannen afstekende 1
).

Nadat wij de politieke beteekenis der Chinesclie mijn-vereeni-

gingen hebben leeren kennen, wil ik beproeven eenig denk-

beeld te geven van haar bestuur en inrigting. De zaak is niet

zonder moeijelij kheid , wegens de menigte der berigten die hier

te vergelijken zijn, en de vele punten waarop zij onduidelijk zijn

of uiteenloopen. Ik zal trachten mij tot de hoofdzaken te bepalen ,

indachtig aan de gulden spreuk: »le secrel d’ennuyer est celui de

tout dire.”

Het is bekend, dat de bijzondere mijn-verecnigingen , zoowel als

die grootere politieke ligchamen, uit het verbond van verschillende

vereenigingen ontstaan, in het algemeen den naam van kongsies

dragen. Deze naam is onnaauwkeurig, daar het Chinesche woord

kon g*.si inderdaad alleen een titel is van de hoofden of bestuurders

van elke vereeniging 2
J.

Elke mijn-associatie heelt hare eigene

kongsies of bestuurders, door de gezamenlijke leden gekozen, en

haar gemeente- of kongsie-huis, voor de vergaderingen der leden en

de huisvesting des bestuurs bestemd. Dit bestuur bestaat doorgaans

uit twee of meer schrijvers (djoeroe-toelis) , die met het dagelijksch

beheer der politie en linanciën zijn belast, en, naar gelang van de

grootte der mijn, uit één of meer opzieners (ma’lim) 3
), die de di-

rectie hebben van den mijnarbeid en met de zorg voor het ingeza-

melde goud zijn belast, zoodat vooral bij hen ervaring en eerlijk-

heid vereischt worden. Deze hoofden worden gewoonlijk om de

vier maanden vervangen, terwijl de afgetredenen, die echter herkies-

baar zijn, weder tot hun vorigen stand van mijnwerkers terugkee-

ren. Wanneer zij echter aan hunne constituenten reden tot mis-

noegen geven, worden zij ook wel tusschentijds afgezet, en die ge-

kozen wordt is verpligt zich de benoeming te laten welgevallen.

De kongsies zijn tevens de vertegenwoordigers der volksmassa bij

de behandeling van zaken, die de gemeenschappelijke belangen van

de confederatie betreffen , en kiezen het algemeene hoofd van de

gansche federative republiek , dat den titel voert van Kapitein of

‘) Earl, p. 282, 292.
2

) Vgl. Horsfield in Journal of tbc Ind. Arcbip.
, 1848, p. 820.

3

) Dit woord is ons ook reeds bl. 77 vóórgekomen. Het is oorspron-

kelijk Arabisch, beteekent meester of leidsman, en moet eigenlijk

moe’allim worden uitgesproken, maar wordt doorgaans tot ma’lim verbasterd.

I. 27
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Panglima *). Hem is evenwel bestendig een raad van afgevaardig-

den uit de kongsie-besturen toegevoegd , van welken bij regtens

president is, en die te zamen met hem het algemeen bestuur uit-

maakt. Dit ligchaam , dat ook zelf, even als de ondergeschikte be-

sturen, den naam van kong-si voert, bestaat, behalve den Kapitein,

uit een afwisselend personeel van 6 of 7 leden, behalve nog twee

schrijvers , een voor de geldelijke administratie en een voor de

verstrekking van levensmiddelen , en een ma’lim , die met de be-

waring der aanwezige gelden en goederen belast is. De leden van

het algemeen bestuur worden in bet Ghineesch Tjai-ké, in het Ma*

leisch Orang-toeah of oudsten geheeten
;
eerstgenoemde titel wordt ook

wel aan de schrijvers der ondergeschikte kongsies toegekend. Aan dit

algemeen bestuur is de opperste leiding zoowel der in- als uitwen-

dige aangelegenheden
, doch overeenkomstig vastgestelde regelen

;

toevertrouwd. In bijzondere gevallen
, waarin bij die algemeene

regelen niet voorzien is, roept het de schrijvers der onderge-

schikte kongsies bijeen om met hen te raadplegen; terwijl deze

in dit geval niet altijd zelven beslissen, maar soms de geopperde

vraagstukken aan bet oordeel hunner constituenten onderwerpen

,

en van hunne meening aan de groote kongsie verslag doen , die

dan hare maatregelen zooveel mogelijk daarnaar inrigt 2
). Indien

het algemeen bestuur zijne bevoegdheid overschrijdt, loopt het groot

gevaar door eene volksbeweging
,

waarbij de massa het regt in

handen neemt, te worden afgezet. Bij zoodanige gelegenheden, die

gelukkig niet dikwijls voorkomen
, worden algemeene vergaderingen

gehouden, waarin het meestal zeer onstuimig en ongeregeld toegaat,

en die zelden zonder bloedvergieten afloopen, terwijl daardoor meer-

malen de grond is gelegd voor ernstige veeten, die scheuringen en

langdurige vijandelijkheden ten gevolge hadden 3
). De kampongs

die aan de stranden en elders onder het gezag eener confederatie

‘) Ritter zegt, bl. 123, dat ieder der groote genootschappen twee of

drie Kapiteins heeft en dat zij bij medestemming van allen gekozen wor-

den, en van de Graaff R.
,

bl. 73, 74, doet den Kapitein slechts als een

adviserend lid van het bestuur voorkomen
;

doch dit wijkt af van de ge-

wone voorstelling. Waarschijnlijk bestaan er plaatselijke en tijdelijke ver-

scheidenheden, die eene algemeen geldige beschrijving onmogelijk maken.
2
) Een voorbeeld, waar de vereenigde koDgsies dadelijk beslissen, vindt

men bij Earl
, p. 288.

3
) Francis, bl. 20, 21, 24, 25, Ritter, bl. 123, 124, Earl, p. 290,

291, Muntinghe
,

bl. 180, Tobias
, bl. 35, van Kervel, bl. 191, v. d.

Graaff R.
,

bl. 73 , 74, van de Velde, bl. 63.
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slaan ,
hebben doorgaans mede een klein kongsie-huis in bet mid-

den ,
waarin de schrijver het gezag uitoefent, die door bet algemeen

bestuur naar willekeur benoemd en afgezet wordt 1
).

De regtspleging is aan de ondergeschikte kongsie-besturen
, ieder

in bun district, overgelaten, ofschoon doodvonnissen, met uitzonde-

ring naar bet schijnt van ecnige bijzondere gevallen, door de groote

kongsie moeten worden uitgesproken. De kok (toekang masak) van

elke vereeniging is tevens baar seberpregter. De straffen zijn in

den hoogsten graad wreed en barbaarseb. De gewone straf voor

diefstal is bet afsnijden van een oor; bij herhaling wordt den mis-

dadiger het tweede oor, en bij een derde vergrijp aan anderer eigen-

dom de keel afgesneden. Die zich echter onder den arbeid aan

bet heimelijk ontvreemden van goud schuldig maakt, wordt als

een dief van gevaarlijker aard beschouwd , en onmiddellijk bij de

ontdekking, zonder vorm van proces, met den dood gestraft. Wie

des nachts in de nabijheid van eene der mijnen gevoncl^ri wordt

en niet tot de arbeiders behoort, verliest een stuk van zijn oor en

krijgt een brandmerk in bet aangezigt. Nog vele andere defgelijke

wreede verminkingen en pijnigingen zijn in bun wetboek bekend ,

zoo als bet verbrijzelen der vingerleden tusseben bouten keggen ,

bet uren lang aan de zon blootstellen van met zware ketenen be-

laden personen, openbare geesseling, en vogelvrijverklaring, die aan

iederen voorbijganger het regt geeft
,

den veroordeelde met steenen

te werpen of met messen te steken. Ook de pijniging om den

beschuldigde lot bekentenis te brengen, is bij hen in gebruik. Deze

groote gestrengheid beeft intusschen bet gevolg , dat althans bet

regt van eigendom onder deze onbeschaafde lieden meer dan vaak

in veel verlichter maatschappij wordt geëerbiedigd 2
).

Elke mijn-vereeniging heeft uit de gemeenschappelijke kas te

zorgen voor het onderhoud van haar kongsie-huis en voor de voe-

ding en bezoldiging harer hoofden
,

van welke een schrijver door-

gaans f 16, een opziener f 52 ’s maands ontvangt. De groote

kongsie heft voor het onderhoud der gemeenschappelijke gebou-

wen , de traktementen van den Kapitein en de Orang-toeabs , de

huisvesting en bet onthaal van vreemde bezoekers
, de viering der

feestdagen , de oorlogskosten en andere algemeene uitgaven , onder

-

‘) V. d. GraafF R., bl. 73, Ritter
,

bl. 127.
!

) Earl, p. 291 ,
Ritter, bl. 124, van de GraafF R.

,
bl. 72, 73, van

Kervel, bl. 193.

27*



scheidene belastingen , waarvan een hoofdgeld van één of twee

gulden van eiken weerbaren man de voornaamste is. Hierbij voe-

gen zich onderscheidene andere heffingen. Van elke kist opium,

die vervoerd wordt , heffen zij eene belasting van f 50 , door den

kooper te betalen. De veertien opium-kitten , die te Montrado ge-

houden worden, betalen ieder / 10 ’s maands aan de groote kongsie,

en ook elders wordt van de opium-kitten gelijke opbrengst gevorderd.

Voor elk varken dat geslagt wordt moet één gulden , voor elke

gantang olie vijf duiten , voor elke gantang rijst twee duiten wor-

den opgebragt. Verder verpachten zij het regt van stoken en ver-

koopen van arak of tjoe, de vischvangst, het houden van pandjes-

huizen en top- of speeltafels , en het bebouwen van groente-tuinen

en rijstvelden. Behalve huisvesting en voeding' genieten de Kapi-

teins een traktement , b. v. van f 40 ’s maands of meer , en de

overige leden der groote kongsie van f 16 ’s maands, uit de alge-

meene kas. Uit deze kas schijnen ook de zeer gebrekkig betaalde

en vaak geheel teruggehoudene hoofdgelden, door het Nederlandsch

bestuur gevorderd, voldaan te worden. De Chinezen beschouwen

deze niet als eene schatting, maar als een geschenk, dat zij, om
onaangenaamheden te voorkomen , aan hunne nahuren geven. Het

algemeen bestuur heeft het regt in buitengewone gevallen de jaar-

lijksche belasting te vermeerderen of andere verordeningen tot ver-

betering der inkomsten vast te stellen 1
).

Ik heb reeds meermalen van de kongsie- of gemeente-huizen ge-

sproken , en doen opmerken dat elke m ij n-vereeniging en elke eenig-

zins aanzienlijke op zich zelve staande kampong een kleiner gebouw

van dien aard bezit, terwijl een grooter kongsie-huis aan het alge-

meen bestuur ter dienst staat. Het doel van deze gebouwen is in alle

gevallen hetzelfde; zij strekken namelijk tot huisvesting van het al-

gemeen of plaatselijk bestuur, het houden der vergaderingen zoo van

het bestuur als van alle leden der vereeniging, de viering van gods-

dienstige plegtigheden , de ontvangst en huisvesting van vreemde-

*) Van Kervel, bl. 191 , 195 , 196, Francis, bl. 24, 25, Ritter
,

bl.

124, 125, van de GraafF R. , bl. 74, 75. Earl zegt, bl. 291, dat de

Kapitein van Montrado een traktement genoot van 1000 dollars. Francis, bl.

25, noot, en van de GraafF R.
,

bl. 74, spreken slechts van ƒ40 ’s maands;

maar de eerste schijnt aan te nemen, dat een vast traktement slechts bij

uitzondering voorkomt
,

en de Kapitein doorgaans over de algemeene kas

naar willekeur kan beschikken. Den geest der instellingen in aanmerking

nemende
,
komt mij dit niet waarschijnlijk voor.
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lingen ,
de bewaring van wapenen , werktuigen , levensmiddelen en

het ingezamelde metaal, en dergelijke. Doorgaans zijn het luchtige

houten gehouwen ,
doch goed met palissaden en bastions versterkt

en gewapend, en bevatten zij een tempel ol tei-pe-kong, vertrek-

ken voor de leden der kongsie, andere voor de vergaderingen en

het verblijf van gasten ,
kookplaatsen en onderscheidene magazij-

nen 1
). Wanneer, gelijk soms gebeurt, meer dan één kongsie-huis

aanwezig is, dan erlangt ieder zijne bijzondere bestemming, zoo

als ons hoven reeds ten aanzien van Montrado gebleken is 2
). Bij

het binnentreden van een kongsie-huis moet men zich zorgvuldig

wachten van een opengeslagen pajong of zonnescherm in de hand te

houden, eene oneerbiedigheid, die in een inwoner van Montrado

met 50 rottingslagen en drie maanden kettingstraf zou geboet wor-

den. Ook eene goudmijn mag men niet met geopenden pajong be-

zoeken; men zou dit als onheilspellend en hcleedigend voor den rijk-

dom der aarde beschouwen 3
).

Deze schets van de vereenigingen der Chinezen als politieke lig-

chamen — over den mijnarbeid stel ik mij voor in het volgende

hoofdstuk te spreken — zou niet volledig zijn zonder eene korte

beschrijving van hunne wijze van oorlog voeren, waarmede ik dit

hoofdstuk wil besluiten. Alle weerbare mannen zijn verpligt op de

oproeping hunner kongsies den arbeid te verlaten en te velde te

trekken; de petompangs, uit de verbindtenissen met Dajaksche vrou-

wen gesproten, en als goede schutters bekend, nemen als voorvech-

ters een voornaam deel aan den strijd. De taktiek bestaat voorname-

lijk in het aanleggen van bentings, zoo tot eigen verdediging, als

tot afsnijding van gemeenschap en toevoer voor den vijand. De groot-

ste zorg wordt aan de meest geavanceerde benting besteed , waarvoor

eene goede positie gekozen wordt, terwijl hare verdediging aan de

voornaamste en dapperste voorvechters, opgewonden door den opium,

wordt toevertrouwd. Achter deze en digt op elkander worden

meerdere bentings opgeworpen, die alle toegangen versperren, en

welker bezettingen uitrukken , wanneer de eerste ernstig bedreigd

wordt. Is echter deze , in welke zij alle vertrouwen stellen
,
geno-

men , dan verliezen zij veelal den moed, beschouwen de positie

‘) De nevensgaande afbeelding stelt een der beide kongsie-buizen voor,

die in 1822 te Mandor waren. Zie verder Ritter
,

bl. 124, 126.
-) Zie boven, bl. 107. Uit liet daar gezegde blijkt, dat vroeger ook

Sin-ta-kioe te Montrado een kongsie-huis gehad heeft.
3
) Van de Graaff R.

,
bl. 75.
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als ongunstig en geven allen wederstand op. In hunne onderlinge

oorlogen vallen de Chinezen de bentings nimmer dadelijk aan

,

maar zij werpen er insgelijks op, zoo digt mogelijk bij de vijan-

dige, en wanneer ze behoorlijk geretrancheerd zijn
, doen zij dage-

lijks uitvallen , tot dat eindelijk eene der beide partijen de wijk

neemt. De bentings zelve hebben gewoonlijk 9 a 10 roeden in

bet vierkant; zij zijn uitgediept en met borstweringen voorzien,

boog genoeg om tot dekking te dienen
,

hebben twee bastions en

zijn omringd van eene hooge palissadering
;

terwijl zij van binnen

eene loods en een uitkijk, waarop verscheidene vaandels, bevatten.

Zij zijn bewapend met 16 a 24 bedils of lilla’s van 7 of 8 voet

lang en van 80 tot 120 pond wegende , die in daartoe gemaakte

schietgaten in de borstwering liggen. Deze behoeven niet allen van

bare plaats genomen te worden , om eene nieuwe lading te ontvan-

gen , maar zijn gedeeltelijk zoo ingerigt ,
dat eene kleinere draag-

bare lilla , door middel eener groote opening van onderen , binnen

in bet geschut kan geplaatst worden. Van deze laatste is voor

iedere groote lilla meer dan een voorbanden ,
om des te spoediger

te kunnen vuren; zij worden met stukken slafijzer, van een kwart

pond tot een pond wegende, geladen. Overal zijn tegen de borstwe-

ring, behalve deze en andere draagbare lilla’s, buitengewoon groote

sabels en allerlei soort van messen, pieken en baken geplaatst, om
zich daarvan naar gelang der omstandigheden te kunnen bedienen.

De bentings hebben slechts éénen uitgang, en wel aan de achterzijde,

die bij eenen aanval zorgvuldig gesloten en versperd wordt. In baren

omtrek is bet gansche terrein met ranjoes beplant, alle in diagonalen

stand naar den aanvaller gerigt, en daar bet terrein meestal met alang-

alang bewassen is, zijn ze geheel voor bet oog verborgen. Dikwijls

ook maken zij wolfskuilen, terwijl er slechts een smal pad overblijft,

waar langs de gemeenschap met de andere bentings plaats beeft.

Het schietgeweer, de zoogenaamde stenger, ook bij de Arabieren

en op Sumatra in gebruik, beeft veel overeenkomst met bet oude

musket, doch is wat langer; bet wordt met eene lont in plaats van

vuursteenen afgeschoten, en is meestal in handen der petompangs,

die er goed mede weten te mikken. Andere geweren zijn den Chi-

nezen bijna onbekend 1
).

‘) Ritter, bl. 125, 126, de Stuers HS.
,

bl. 31—37.
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DERDE HOOFDSTUK.

Ovcrzigt van de goad-houdende streken en de goucl-opbrengst van Borneo. —
Vermindering der goud-productie. — Toegenomen verspreiding der Chinezen. —
Goud in de spleten der kalkrotsen. — Goud in bet zand der rivieren. —
Kenleekenen der goudlagen in de alluviale gronden. — Goudwasscherijen in

bet gebied der Kapoeas. — Kleine mijnen of sang-sa’s in de Chinesche dis-

tricten. — Onderscheid der sang-sa’s en nams. — Beschrijving der nams in

de nabijheid van Montrado. — Opsporing der goudlaag. — Toevoer van wa-

ter. — Uitgraving der kuilen. —- Geologische gesteldheid der goudgronden. —
Kettingpomp. — Reiniging van bet goud. — Werktuigen der mijnarbeiders. —
Levenswijze der mijnarbeiders. — Debiet van opium. — Kosten en winsten

der kongsies op de goudgraving.

Hebben wij in liet vorige hoofdstuk de associaties der Chinezen

op Borneo’s Westkust als politieke ligchamen leercn kennen, thans

willen wij ze van hare industriële zijde gadeslaan , en over den aard,

de regeling en de uitkomsten der goudgraverij in eenige bijzonder-

heden treden. Vooraf eenige woorden over de goud-productie van

Borneo in het algemeen.

»Op het eiland Borneo,” zegt de lieer Weddik, gewezen Gouver-

neur onzer bezittingen aldaar, «wordt het goud in meerdere of

mindere mate gevonden in het gebied van alle stroomen en in de

weinige bergachtige streken, die op dit eiland voorkomen. Zelden

vindt men het in gedegen staat en bijna altijd als stroomgoud, en

wel in lagen, van eenige duimen tot 5 a 6 voeten dikte afwisselend,

en vermengd met ijzer en andere metalen, ook wel met platina.

Deze lagen liggen veelal vrij horizontaal, ter diepte van 6 tot 20 a

30 voeten beneden den beganen grond” 1
).

‘) Rapport der Staatscommissie betreffende het mijnwezen
,
van 24 Julij,

1850, in het Natuurk. Tijdschr. van N. I., Jaarg. II, bh 94.
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De goud-opbrengst der Westkust overtreft intusschen zeer verre

die van de overige deelen van Borneo, en om een denkbeeld te

geven van de verhouding, waarin dit het geval is, zal bet genoeg

zijn op te merken, dat uit een handelsverslag onzer bezittingen

buiten Java over 1848 blijkt, dat van Nederlandsch Borneo in dat

jaar is uitgevoerd voor ƒ 1,349,810 aan stofgoud, waartoe de Wes-

ter-afdeeling voor f 1,289,550, de Zuid- en Ooster-afdeeling slechts

voor f 60,280 beeft bijgedragen. Het eenige district dezer Zuid-

ooster-afdeeling waar eene noemenswaardige hoeveelheid goud wordt

gedolven, is Tanah Laut *); het ontbreekt ook niet in bet naburige

Tanali Boemboe, doch de exploitatie is er hoogstgebrekkig en on-

geregeld 2
). De gemiddelde uitvoer van goud uit Nederlandsch Bor-

neo wordt op hoogstens f 1,500,000, en bel aandeel der vrijhavens

Sambas en Pontianak daarin op f 760,000 gerekend 3
). In hoeverre

deze cijfers , bij het streven der Chinezen om de uitkomsten van

hunnen arbeid geheim te houden, vertrouwen verdienen, durf ik

niet bepalen. Hoe veel de uitvoer van goud uit Serawak, Broenei

en de overige havens der Noordkust bedraagt, ligt natuurlijk buiten

de controle onzer ambtenaars. Low schat de jaarlijksche inzameling

in het gebied van Serawak, dat tot de goudrijkste districten van

Borneo behoort, op ten minste 7000 oneen, wat, tegen f 56

het ons , eene waarde zou opleveren van ƒ 252,000 ; doch daar de

Chinesche mijnarbeiders in Serawak onder de kongsies ter Westkust

behooren , en liet ingezameld metaal derwaarts opzenden
, acht

hij meer dan de helft dezer som in den uitvoer der West-

kust begrepen 4
). Sedert de verschijning van Lows werk is echter

de goud-opbrengst van Serawak aanzienlijk toegenomen, en in het

dagblad the Globe van 1 Junij 1854 vind ik haar op 150,000

Spaansche matten geschat. In de overige distrikten van Borneo’s

Noord- en Noord-oost-kust is de inzameling van goud, gelijk overal

waar de nijvere hand der Chinezen ontbreekt, zonder twijfel onbe-

duidend, en bepaalt zich tot hetgeen om zoo te zeggen van de opper-

vlakte van den grond wordt opgenomen. De Dajaks van den Noord-

oost-hoek — en misschien ook elders — hebben zelfs, zegt men, een

‘) Horner, bl. 109—112, von Gaffron
,

Verslag over de goudmijnen
in het westelijk gedeelte van Tanah Lawut

,
in Nat. Tijdschr. v. N. I.

,

Jaarg. II, bl. 30—40.
2
) Schwaner T. B. G., bl. 350, 361, 366, von Gaffron, t. a. p., bl. 30.

3
) Aangehaald Rapport, bl. 95.

4

) Low
, p. 25 ,

26.
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bijgeloovig vooroordeel, dat het graven van goud den rijstbouw doet

mislukken. Omstreeks Kaap Oensang vindt men de sporen van

mijnen, eenmaal door Chinesche kolonisten geopend, doch ten ge-

volge van de toenemende zeerooverijen der Soeloerezen is de vaart

der Chinesche jonken derwaarts gestaakt en de bevolking sedert lang

verloopen x
). Het schijnt dus dat men de gezamenlijke waarde der

jaarlij ksche goud-opbrengst van geheel Borneo niet hooger dan op

16 of 18 tonnen gouds zal mogen stellen 2
).

In vroeger tijd werd die opbrengst op veel aanzienlijker sommen

begroot. Volgens Rallies werd het jaarlij ksche product der mij-

nen van de Westkust in 1812 op 4,744,000 Spaanschc matten

gesteld 3
) , Crawfurds veel gematigder berekening levert echter eene

som op van 1,669,058 Spaansche matten , of van 88,562 oneen

gouds, zijnde naar zijne berekening nagenoeg T
x

? van de toenmalige

goud-opbrengst der gcheele aarde 4
). liet verbazend verschil dezer

berekeningen is alleen genoegzaam om te loonen , op welke losse

gronden zij steunen. De heer Tohias echter acht de berekening

van Crawfurd te laag , en durft ten gevolge van eigen waarnemin-

gen , informatiën en vergelijking als vrij zeker stellen, dat nog

omstreeks 1823 jaarlijks voor meer dan twee millioen Spaansche

matten werd uitgevoerd, niettegenstaande op dat tijdstip de hoeveel-

heid veel minder was dan 20 a 50 jaren vroeger, toen, volgens eene

elders door hem gebruikte uitdrukking ,
het goud niet gewogen

,

maar gemeten werd 5
). Reeds ten tijde van den heer Tohias werd

‘) Tijdschr. v. N. L, 1849 ,
D. I

,
bl. 105. Ygl. Inleiding, bl. XII.

*) Van Kervel zegt, bl. 194: „Volgens eene door den Pangeran Ratoe
van Sambas gemaakte berekening, zou bet goud, dat in deze afdeeling ge-

vonden wordt
,

de aanmerkelijke som van 80,000 tails (of bongkals) jaar-

lijks nog ver overtreffen.” Indien dit berigt zoo geloofwaardig is als de
schrijver meent, zou men de goud-opbrengst vrij wat hooger moeten stel-

len
,

dan in den tekst is geschied
,

dewijl alsdan voor Sambas alleen die

opbrengst, naar eene matige berekening, op meer dan vijf millioen gulden
zou te schatten zijn.

?

) Hist. of Java, I, p. 264.
4

) Crawfurd III, p. 486.
6

) Tobias, bl. 16, 34. Wat hij er op eerstgenoemde plaats bijvoegt,

dat het getal groote mijnen van 36 tot 7 versmolten was, ga ik voorbij,

omdat hij en anderen de uitdrukkingen „groote mijnen” en „assoeiatièn”

met elkander verwarren. De zaak is dat de associatiën vroeger veel talrijker

waren (vgl. boven
,

bl. 299) en later tot weinige ineensmolten
; doch tot

de hoeveelheid bewerkten goudgrond doet dit niet af. Zoo zegt ook van
de Graaff G. , dat in Sambas slechts vijf groote goudgraverijen zijn

,
waar-

mede hij bedoelt vijf vereenigingen
,

die groote mijnen bewerken; want het
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beweerd , dat de goudgronden onder Mandor en Montrado grooten*

deels waren uitgeput en dat dit de voorname reden was van de

aanhoudende twisten en vechterijen onder de Chinezen
; reeds toen

werd het plan gevormd om een deel der Chinezen
, zelfs onder

belofte van voorschotten van het Gouvernement, tot verhuizing naar

de dieper landwaarts gelegen distrikten van Kendei en Samanga

,

die volgens ingewonnen berigten zeer goudrijk moesten zijn, te be-

wegen 1
). Dergelijke klagten werden later meermalen, zoowel wat

Montrado als Mandor betreft, herhaald 2
). Werkelijk is dan ook,

althans in Sambas, eene meerdere verspreiding der Chinezen ten

gevolge van de uitputting der beste plekken in de nabijheid van

Montrado niet achtergebleven
,

zoodat thans de geheele landstreek

tusschen de rivier van Sambas en de zee door Chinezen bewoond

en met grootere en kleinere goudgraverijen bezaaid is, terwijl,

ten gevolge der jongste onlusten
,

ook een aanzienlijk getal naar

Serawak is geweken 3
). Het is echter niet gelukt hen tot ver-

huizing op grooter schaal dieper naar de binnenlanden over te

halen; kleine goudgraverijen, bij wijze van voorposten, en steeds,

naar het schijnt, met de kongsies der strand-distrikten in betrek-

king blijvende, zijn wel is waar op vele punten, zoo als te Si-

ding 4
)
en langs de Kapoeas tot aan Silat 5

)
gevestigd; maar groote

goudgraverijen worden nog altijd buiten Mandor en het aangeduide

gedeelte van het rijk van Sambas in de Wester-afdeeling niet ge-

vonden, met uitzondering der voor rekening van het Gouvernement

bewerkte te Belenlian in Landak 6
). De reden hiervan is waar-

schijnlijk deels in de aanzienlijke onkosten der ontginning op groo-

te schaal 7
) , deels in belemmeringen van den kant der vorsten

blijkt nog op dezelfde bladzijde
,

dat alleen in het gebied der kongsie van
Montrado vijf groote mijnen en een groot aantal kleine gevonden worden.

‘) Tobias, bl. 17, 71 , 79, 80. Waar Samanga gelegen is, weet ik

niet; over Kendei zie boven, bl. 91 en 109.
2

) B. v. wat het eerste betreft bij Francis, bl. 21, wat het laatste aan-

gaat bij v. Lijnden N. T.
,

bl. 584.
3
)

Keppel M., II, p. 51 , 52 , 68, 69 ,
126 ff.

4

)
Zie boven, bl. 109.

*) Zie boven, bl. 30, 31, 45, 47, 49, 52. Eene gedetailleerde opgave

der goudgraverijen langs de Kapoeas kan men vinden bij van Lijnden N.

T.
,

bl. 614. Bij vergelijking met de oudere berigten bij Gronovius, bl.

348, 350, 353, zou men, beider juistheid aannemende, tot eene vermindering

van het aantal Chinesche goudgravers in het gebied der Kapoeas besluiten.
6
) Zie boven, bl. 69.

7

) Tobias, bl. 17, 71.
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gelegen. Ook zijn welligt vroegere berigten omtrent den goudrijk-

dom van sommige binnenlandsche distrikten overdreven te achten.

In het algemeen schijnt de hoeveelheid in de binnenlanden gerin-

ger te zijn, hetgeen echter, zoo men beweert, eenigermate door

de betere hoedanigheid wordt opgewogen 1
).

Het goud komt op Borneo op verschillende wijzen voor; onder an-

dere vindt men het in Serawak in de spleten der kalkrotsen
, waar

het vooral door de Maleijers verzameld wordt. De heer Low beschrijft

deze wijze van inzameling, zoo als ze plaats heeft te Batoe-Kaladi

,

op kleinen afstand van de rivier van Serawak. Er is hier een kalk-

steen-heuvel van omtrent 200 voet hoog, welks oppervlakte, gelijk

die van al de kalkrotsen in den omtrek, blijkbaar door waterloopen

met zoo scherpe kanten is afgevreten, dat het gevaarlijk zou zijn daarop

te vallen. Op sommige punten vertoonen zich spleten daartusschen

,

die aan de oppervlakte zeer klein zijn, maar uitloopen in holen,

die, zich tot in het hart van den heuvel uitstrekkende, eene diepte

hebben van veertig en meer voeten. Het eenige schier wat de goud-

graver te doen heeft
, is de spleet wijd genoeg te maken , om zich

den toegang te banen tot het hol. De bodem is bedekt met eene

leemachtige aarde, die in manden wordt opgehaald, en waaruit

door wassching de hoeveelheid van een bongkal of nagenoeg 1| ons

goud per schepel aarde verkregen wordt, terwijl ieder hol, naar-

mate zijner grootte , van 6 tot 10 of 12 schepels dezer aarde be-

vat. Het voorkomen van het goud in deze holen is een merkwaar-

dig feit, te meer daar zij zoo wel in de hoogste als in de lagere dee-

len van den heuvel worden aangetroffen, die slechts met eene zeer

dunne laag aarde, uit vergane plantdeelen ontstaan, bedekt is. In

het kalksteen zelf is niet het geringste spoor van goud te bespeuren.

De bodem van den geheelen omlrek is echter alluviaal en sterk

met goud bezwangerd
, ofschoon op verre na niet in die mate als

de aarde in de spleten; en de Chinezen, die door de Maleijers niet

tot den arbeid in de rots worden toegelaten
,
graven aan haren voet

op hunne gewone wijze met minder schitterende, maar zekerder

uitkomsten. Eene ader van antimonium wordt in dezelfde rots

aangetroffen 2
). Of het goud op Borneo ook elders op deze wijze

voorkomt en verzameld wordt, is mij niet gebleken, ofschoon ik

‘) Tobias, bl. 17; vgl. Crawfurd III, p. 478.
2

) Low, p. 20—22.
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liet niet onwaarschijnlijk acht. Een regelmatig onderzoek van het

ingewand der bergen, of wat men in strikteren zin door berg-

bouw verstaat, is echter op dit eiland in het geheel niet bekend,

gelijk het ook zelfs de Chinezen aan alle geologische kennis ge-

heel ontbreekt 1
).

Eene andere wijze van goud-inzameling, waarmede zich de Chi-

nezen niet inlaten , doch die
, schoon minder voordeelig dan het

graven, beter voor den vadsigen aard der Maleijers voegt, is

het wasschen van het zand der rivieren, hetwelk vooral gedurende

het drooge saizoen , wanneer het water laag is
,

plaats heeft. Dit

goud wordt ongetwijfeld van de alluviale gronden door zware re-

gens afgespoeld. De inzamelaars staan tot aan de borst in het

water, waardoor zij zich dikwijls koortsen op den hals halen, en

wasschen zoo het zand in hunne bakken of doelangs , waarover

straks nader, terwijl de stroom de aarde en de kiezel medevoert,

en het zwaardere goud op den bodem blijft liggen 2
). Waarschijn-

lijk was het goud dat reeds lang vóór de vestiging der Chinezen

als op Borneo’s Westkust voorkomende vermeld wordt 3
) ,

grooten-

deels op deze wijze verkregen.

De opbrengst van beide deze manieren om goud te verzamelen is

onbeduidend in vergelijking van de uitkomsten van het goudgraven

der Chinezen in de alluviale gronden. Dat reeds lang vóór het

ontslaan der Chinesche koloniën het voorhanden zijn van goud

in deze gronden aan de Dajaks en Maleijers bekend is geweest,

lijdt geen twijfel, ofschoon het even zeker is, dat de hoeveelheid

door hen ingezameld zeer gering was. Vermoedelijk zijn de Da-

jaks de eerste ontdekkers der goudlagen geweest
,

welker sporen

aan de steile wanden der diepere rivierbeddingen bij lagen water-

stand als van zelve moeten in het oog vallen, terwijl zij
, eenmaal

opgemerkt , naauw missen konden proefnemingen door het graven

van kuilen in de nabijheid uit te lokken. De waarneming van cftm

bijzonderen aard der goud-houdende gronden
,

die uit geelachlige en

somtijds roode leemige klei, met zand en kiezelsteenen vermengd,

bestaan ,
moest lot nieuwe ontdekkingen leiden

, en is nog veelal in

de binnenlanden voor de Chinezen de eenige leidraad. De Dajaks

*) Van de Graaff G.
,

bl. 388 (verbeterd naar Tijdsehr. v. N. I., Jaarg.

IX, D. IV, bl. 474).
2
)

Low, p. 22, 23; vgl. boven, bl. 69.
8

)
Zie boven, bl. 203.
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lagen te bezitten, door de verblijfplaatsen en bet geluid van zekeren

vogel, boerong soho gebeeten , na te gaan. In de eigenlijke mijn-

dislrieten bedienen zich de Chinezen dikwijls van eene boor als

middel tot proefneming, waarover straks nader x
). Alvorens de

meer volkomene en op grooter schaal ingerigte goudgraverijen in

bet gebied der kongsies te beschrijven, wil ik beproeven eenig

denkbeeld te geven van de wijze, waarop dieper in de binnenlanden,

en met name in bet gebied der Kapoeas, de inzameling van goud

in de alluviale gronden door Chinezen en enkele Maleische werk-

lieden plaats heeft. Zij is zoo juist en duidelijk door den beer

van Lijnden beschreven, dat ik niet beter doen kan, dan zijne

woorden lot de mijne te maken:

»Orn te onderzoeken of de goudgrond genoeg inhoudt om de

moeite te beloonen
,

graaft men eenen kuil en spoelt de daaruit

verkregene aarde. Het goud wordt gewoonlijk reeds op 1 of \\

vadem gevonden. Ligt bet veel dieper, dan zoekt men een andere

plaats. Het voornaamste en gewoonlijk bet kostbaarste werk bij den

aanleg eener goudmijn is de verzamelplaats van water (pagong).

Daartoe wordt een riviertje opgestopt of een poel of plas niet eenen

dijk omringd, ten einde bet regenwater, dat van de omliggende

heuvels afstroomt, op te zamelen en bijeen te houden. Heeft men

geen water in de buurt, dan is ook de rijkste goudgrond onnut,

want de zuivering geschiedt alleen door water. Yan de pagong

wordt eene waterleiding [kotakj gegraven naar de plaats, waar men
goud zoeken wil. Deze is ongeveer drie voeten breed en even zoo

diep en digt bij de mijn of parit met eene schutsluis voorzien.

Van deze sluis af wordt de leiding met eene kromming vervolgd,

maar behoudt slechts eene breedte en diepte van a 2 voet,

terwijl de zijden en de bodem met planken voorzien zijn. Dit

tweede gedeelte van de waterleiding loopt ongeveer negen vademen

regtuit en buigt zich dan in eenen regten hoek naar de naastbij

zijnde rivier, waarin zij uitloopt. Zoodra de bovenste, geen goud

bevattende grondlaag, gewoonlijk humus of geel leem , met den

tjangkoel losgemaakt en weggewerkt is, begint men bij de schut-

sluis ook de goud-houdendo aarde los te maken en in de met plan-

ken voorziene waterleiding te werpen , haar tevens goed omwerkende

) Yan de Graaff G., bl. 388; vgl. Horncr, bl. 109.
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en de klonten stuk stootende. Het goud bezinkt dan en het grove

zand wordt naar de rivier weggespoeld. Daarmede gaat men voort

zoolang er water is, indien de pagong door regenwater, en liet

gehecle jaar door, indien deze door een riviertje gevuld wordt.

Tweemaal ’sjaars (tegen het Cliiuesche nieuwjaar en tegen het

vertrek der wankangs, in Februarij en Julij) wordt liet goud af-

gescheiden van het zand
, met hetwelk het in de 8 a 9 vademen

lange waterleidingen is blijven liggen. Hiertoe wordt de in die lei-

ding zich bevindende aarde in eenen doelang of platten, in het

midden ongeveer twee duim diep toeloopenden schotel van ketapan-

liout gedaan. Deze doelang wordt met beide handen op de oppervlakte

van het water , en zoo dat dit telkens van de ééne of andere zijde

er inloopt, rondgedraaid, waardoor de aarde wegspoelt. De steenen

worden met de hand weggenomen , en na drie of vier minuten

spoelens blijft het goud alleen over. Het is in schilfertjes of zeer

kleine korrels. Beneden den elleboog ,
waar de leiding naar de

rivier afloopt, wordt zeer weinig goed meer gevonden. De eigenaar

of eigenaars van de mijn geven zich de moeite niet het te verza-

melen , maar de vrouwen en kinderen zoeken er soms nog iets uit.

De opbrengst eener mijn behoort gemeenlijk aan den ondernemer

of geldschieter; de overige arbeiders zijn gewoonlijk daglooners, die

evenwel soms ook een aandeel in de onderneming krijgen 1).” Uit

het statistiek overzigt der goudwasscherijen in het gebied der Ka-

poeas bij deze beschrijving gevoegd
,

blijkt dat de meeste slechts

aan één tot zes werklieden arbeid verschaffen. In het gebied van

Sekadoiiw zijn echter, bij het Chinesche kamp Soengei-Aja 2
), twee

grootere goudwasscherijen, te Soengei-Kroesin en Soengei-Bangkang,

van welke de eerste aan 55, de tweede aan 40 Chinezen werk

verschaft, en in het gebied van Sintang worden de voornaamste

mijnen , te Batoe-Lintang en Gandis gelegen , door 18 en 16 Chi-

nesche arbeiders bewerkt 3
).

’) Van Lijnden, N. T. bl. 615, 616.
2

) Zie boven
,

bl. 47.
3

) Van Lijnden N. T.
,

bl. 614. Volgens Gronovius
,

bl. 350, werk-

ten in 1823 200 Chinezen in vier mijnen bij Soengei-Aja, 50 in twee mij-

nen te Soengei-Lenkop, 40 in ééne mijn te Kalakoe
,

allen in het gebied

van Sekadouw. In Sintang noemt de heer van Lijnden 21 mijnen, te za-

men met ruim 80 werklieden, waaronder zeven of acht Maleijers. Grono-
vius spreekt, bl. 353, van 13 mijnen in den omtrek van Sintang, door

100 Chinezen bewerkt.
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Ik heb reeds boven gezegd , dat in bet Kapoeas-gebied het goud

voornamelijk in heuvels wordt aangetroffen 1
). De grond dezer lage,

bolvormige hoogten wordt weggegraven tot op het horizontale vlak,

waarin de waterleiding ligt, dat natuurlijk verheven moet zijn boven

den hoogslen stand der rivier, waarin deze uitloopt. Te Baning

in het gebied van Sintang is eene parit, waarin de zwarte boven-

grond, ofschoon te hoog gelegen om als rivierslib beschouwd te wor-

den, mede wordt gewasschen, en, zoo men zegt, dikwijls het meeste

goud bevat 2
). De ondernemers der parits moeten in de Kapoeas-

landen aan de vorsten of hunne rijksgrooten jaarlijks eene zekere

hoeveelheid goud betalen voor het regt om den grond te bewerken,

en zich bovendien een gedwongen handel , waardoor aan de arbei-

ders het benoodigde tegen zeer hooge prijzen geleverd wordt, laten

welgvallen 3
). De knevelarijen, waaraan zij zijn blootgesteld, zijn

een voorname hinderpaal voor de uitbreiding van dezen tak van

industrie in dit gedeelte des eilands 4
).

Geheel anders is de staat van zaken in de districten, waarin de

Chinesche kongsies haar gezag uitoefenen. De mijn -vereen igingen

achten zich hier de uitsluitende bezitters van al het goud, en zoo-

dra ter kennisse der kongsie gebragt is, dat goud-houdende gronden

ontdekt zijn, haast zij zich daarvan bezit te nemen, en legt er, zoo

zij zulks goedvindt, eene goudgraverij aan. Hij, die verzuimd heeft

van de ontdekking van goudgronden aan de kongsie, tot welker

gebied zijne kampong of dessa behoort, kennis te geven, en hij die

het waagt op eigen gezag goud te graven, hij zij Chinees, Maleijer

of Dajak, wordt met zware geldboeten en soms met gruwelijke ver-

minkingen gestraft 5
). Daarentegen wordt aan kleine vereenigingen

op aanvrage vaak verlof verleend tot ontginning van goudgronden,

mits zij zich verbinden een deel der behaalde winsten aan de kongsies

af te staan. Het aantal dezer kleine mijnen, die te midden der

grootere werken , door de kongsies aangelegd
,

verspreid liggen

,

is zeer aanzienlijk. De wijze van werken is dezelfde als de reeds

beschrevene, die in het gebied der Kapocas gebruikelijk is, en

het aantal arbeiders bij elke mijn wisselt af van 10 tot 25, de

5

) Zie boven
,

bl. 30.
2
) Groll, aanteek. op van Lijnden N. T., bl. 615, 606.

3

) Gronoviu9
,

bl. 348, 350, 353.

*) Van Lijnden N. T.
, bl. 584.

5

)
Van Kervel

,
bl. 192.
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koks en de vereischte ambachtslieden daaronder begrepen x
). Men

rekent ze doorgaans bij de bevolking der kongsie, in welker ge-

bied de werken gelegen zijn; bet schijnt echter dat sommige kleine

mijnen, zooals die van Koelor, Sebawi ,
Seminis, Siding, althans

uit een administratief oogpunt, op zich zelf slaande vereenigingen

vormen en van geen der groote genootschappen afhankelijk zijn,

ten minste voor zooverre zij niet gedurende de onlusten sedert 1850

verloopen zijn 2
). Al deze kleine mijnen dragen bij de Chinezen

den naam van sang-sa. Zij verschillen van de groote of nams, wel-

ker beschrijving nu nog alleen ontbreekt, door het geringer bedrag

Yan het aangewende kapitaal, het kleiner aantal arbeiders, het een-

voudiger zamcnstel der organisatie , het gemis van uitgebreidere

werken
,

ten gevolge waarvan de toevoer van water veelal van den

regen afhankelijk is, en het uitsluitend bewerken van goudlagen,

die digter bij de oppervlakte liggen 3
). In het algemeen is de

verhouding niet ongelijk aan die welke bij de tinmijnen van Banka

tusschen de koelit- en koüong-mijnen bestaat 4
). Het onderscheid

heeft echter uit den aard der zaak iets weifelends, hetgeen eene

juiste afbakening der grenzen moeijelijk maakt.

Thans tot de beschrijving der groote mijnen overgaande, stel ik

mij voor mij hoofdzakelijk te bepalen tot een uittreksel van de be-

schrijving der goudmijnen, onmiddellijk onder Montrado behoorende,

die omstreeks 1845 door den heer van de Graaff, assistent-resident

van Sambas , volgens eigen waarnemingen gegeven werd.

De groote mijnen die onmiddellijk onder Montrado belmoren (en

dus zonder die van Loemar en Boedoek) , waren toenmaals vijf in

getal. Eene van deze lag dieper binnenwaarts nabij het gebergte

Bawang, terwijl de vier overige digt bij elkander, op omstreeks 5

a 6 uren afstands van de hoofdkampong en tien uren afstands van

zee of van Sinkawang, werden aangetroffen. In elke goudgraverij

was eene groef geopend van omstreeks 80 voet lengte en 70 voet

‘) Yan de Graaff G.
,

bl. 387, Francis, bl. 23.
2

) Zoo meen ik het te moeten verstaan
,

wanneer van de Graaff G.
,

bl. 38G, nevens de groote vereenigingen van Montrado, Larah, Loemar,
Sepang en Boedoek (vgl. boven, bl. 103), in welker gebied toch ook vele

kleine mijnen gelegen zijn, zes kleine goudgraverijen als afzonderlijke lig-

chamen optelt, t. w. die van Sebawi, Seminis, Febraw, Sondong, Kolor

en Taman. Sondong houd ik voor eene andere (foutieve?) schrijfwijze voor

Siding. De ligging van Febraw en Taman zijn mij geheel onbekend.
3

)
Crawfurd I II

,
p. 474, Tobias, bl. 17, Francis, bl. 23.

4

) Zie b. v. Lange, het eiland Banka en zijne aangelegenheden
,

bl. 100.
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breedte, terwijl de diepte, naarmate van de ligging en dikte der

goud-bevattcnde laag, van 50 tot 70 en 80 voet afvvisselt. Vol-

gens den heer van de Graaff waren aan elke mijn slechts van 50

tot 70 arbeiders werkzaam, zoodat het gezamenlijk getal der mijn-

werkers slechts 250 a 350, of, de arbeiders der kleine mijnen onder

. Montrado behoorende medegerekend, hoogstens 500 a 800 zou bedragen

hebben 1
). Dit cijfer komt mij aanmerkelijk te laag voor; het rust

waarschijnlijk op de eigen opgaven der Chinezen, die er steeds belang

bij bobben bun aantal en de uitkomsten van bunnen arbeid in de oogen

der Ncderlandsche beambten zooveel mogelijk te verkleinen. Volgens

Crawfurd beeft eene groote mijn van 100 lot 200 2
), volgens Francis

van 50 tot 100 en 150 arbeiders 3
), en bet gezamenlijk cijfer, voor

de bevolking van Montrado doorgaans opgogeven ,
moet eveneens tot

bet aannemen van een veel grooter getal voor de mijnwerkers

nopen 4
).

De boor, waarvan zich de mijnarbeiders tot het opsporen der

goudlagen bedienen, is reeds met een enkel woord vermeld. Zij is

van ijzer vervaardigd en 25 a 50 voet lang, terwijl zij aan bet

einde van een kcgelvormig en spits toeloopend schopje voorzien is.

Aan het boveneinde is eenc buis, waarin men een bouten steel kan

steken, om de boor in geval van noodzakelijkheid te verlengen.

Overal, waar men vermoedt goud te zullen aantreflen, wordt eene

boring beproefd; het gebeurt echter somtijds, dat de proef door het

stooten op harde zelfstandigheden verijdeld wordt, en men gaat

dan soms desniettemin tot het graven van kuilen over, waarbij men

dikwijls zware stukken bout, en zelfs kleine sampans, gcmoeli-

touwwerk en andere tot do scheepvaart behoorende voorwerpen op

eene diepte van 10 of hoogstens 15 voeten heeft aangelroffen, ten

bewijze hoe laat eerst de bovenste lagen van den alluvialcn grond

zijn ontstaan. Heeft men deze halfverteerde voorwerpen met hou-

weel en paljol uit den weg geruimd, dan wordt het onderzoek nog

*) Van do Graaff G., bl. 386 ,
387.

2
) Crawfurd III, bl. 475.

3
) Francis, bl. 23.

4

) Vgl. boven, bl. 101 en 108. Op de laatste plaats wordt het getal

der mijnwerkers alleen in den onmiddellijken omtrek der hoofdkampong op
2000 begroot, en deze opgave is geput uit het „Verslag eener reis naar
Montrado in het jaar 1844,” die ik onder den naam van „van de Graaff
R.” aanhaal, ofschoon het verschil van deze opgave met die van „van de
Graaff G.” mij noopt mijne vroegere meening omtrent de identiteit van den
schrijver der beide stukken te laten varen.

I. 28
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ter diepte van eenige vademen voortgezet, en niet gestaakt alvorens

men van liet ijdele van verdere pogingen volkomen overtuigd is 1
).

Zoodra eene plek gronds ter bewerking geschikt is bevonden, is

de aanvoer van bet benoodigde water de voornaamste zorg der mijn-

werkers. Om dit te verkrijgen worden noch kosten noch inspanning

gespaard; aan den gebiedenden eiscli tot het verschaffen van water

worden des noods huizen, tuinen en bouwgronden opgeofferd. Is

geene rivier voorhanden, die het noodige water verschaffen kan, dan

wordt het in den omtrek van Montrado uit het groote meir, het-

welk ik boven beschreven heb 2
), naar de plaats der te ontginnen

mijnen geleid , zoodat dit meir aan den mijnarbeid onschatbare

diensten bewijst. De waterleidingen hebben eene breedte en diepte

van drie voet; somtijds, wanneer de grond te diep ligt, worden

daartoe goten gebezigd.

Is daarentegen het noodige rivierwater in den omtrek te vinden

,

dan wordt het opgestopt door een dam, die, om behoorlijk tegen

de drukking der watermassa bestand te zijn , uit verschillende

kruislagen van hout, aangcvuld met zand en steenen, gevormd, met

paalwerk bekleed en van schutdeuren voorzien wordt. Dit werk

vordert vele handen en de uitgaaf van eenige honderden guldens.

In gemeenschap met de dus opgestopte watermassa (pagong), of an-

ders als verlenging der leiding, die het water uit het meir aanvoert,

wordt vervolgens tot zoo digt mogelijk hij den te ontginnen grond

de kotak gegraven, voor de spoeling en zuivering van het erts be-

stemd. Zij is hier eene geul van drie voet breedte en omstreeks

100 vademen lengte, met stevige ijzerhouten planken bekleed en

bevloerd. Het boveneinde heeft slechts drie voet diepte en loopt om

in de gedaante van een elleboog; op omstreeks zes vademen afstands

vandaar is een tweede elleboog, bij welken de diepte plotseling tot zes

voet toeneemt; 15 a 20 vademen verder wordt een derde elleboog

gevormd, terwijl de diepte tot negen voet daalt. Terwijl nu op deze

wijze voor den afvoer des waters gezorgd wordt, moet de aanvoer

natuurlijk door eene schutsluis aan de kotak worden geregeld.

Wanneer deze werken genoegzaam gevorderd zijn, begint men met

een vierkant stuk gronds uit te graven; terwijl de bovenste aard-

laag, die geen goud bevat, veelal nog tot betere bevestiging der

J

) Yan de Graaff G., bl. 389 ,
390.

s

)
Zie boven, bl. 107.



337

dammen en leidingen gebezigd wordt. Te Montrado ligt de goud*

houdende laag doorgaans ter diepte van 15 a 20 voet; doch verder

in de binnenlanden wordt zij dikwijls reeds ter diepte van drie tot

vijf voet aangetroffen. In den kuil worden twee tot een ruwen trap

uitgehakte stammen of balken van ijzerhout geplaatst, de eene be-

stemd voor het op-, de andere voor het afklimmen der werklieden,

die de losgemaakte aarde in de kotak brengen. Ongeveer een derde

der arbeiders houdt zich bezig met den grond los te maken, een

ander gedeelte draagt de aarde weg, terwijl een derde die uit el-

kander werkt, te gelijker tijd dat het water, door de schutdeuren

binnengelaten, met kracht door de kotak stroomt *). Eer wij ech-

ter zien, hoe zich hier het goud van de aarde afscheidt, willen wij

eerst nog de bewerking van den kuil nader gadeslaan.

De geologische gesteldheid van den grond in deze kuilen is onge*

twijfeld ongeveer gelijk aan die der mijnen van Tanah-Laut, door

den heer Horner beschreven. Volgens dezen schrijver rust de klei,

waardoor de goudader loopt, onmiddellijk op serpentijn of dergelijke

rotssoorten, en is zij door de ontbinding van de daarin voorhan-

dene veldspaad- en amphibool-deelen ontstaan; de roode kleur, soms

aan deze klei eigen, wordt door ijzeroxyde veroorzaakt. De klei-

laag is tien, twintig of meer voet dik, en is ongeveer in het midden

doorsneden van eene niet scherp begrensde en van een tot vier voet

dikke bedding van witte kwartssteenen , die, doorgaans in kleine

stukjes en gedeeltelijk als fijn stof, bet goud benevens eene groote

hoeveelheid magneetijzer-zand, alsmede korreltjes platina en osmium

iridium, in zich bevatten. Somwijlen vindt men kwartsstukken op

welke het goud nog vastzit, gelijk het inderdaad in de kwarts-

gangen, die het serpentijn doortrekken, gevormd wordt. Men

schijnt zich het ontstaan der goud-houdende kwartslaag te moe-

ten voorstellen als een uitwerksel van branding, ebbe en vloed

langs de oude kust, waardoor de in zee gespoelde klei in gedeelte-

lijke beweging werd gehouden en tot eene slijkmassa gevormd

,

en de zwaardere zelfstandigheden gelegenheid erlangden om tot

zekere diepte te zakken 2
). Wanneer nu de mijnarbeiders , na

het weggraven der kwartslaag, op de daaronder liggende klei stuiten,

die zij
, als geen goud meer bevattende » doode aarde” noemen

,

J

) Van de Graaff G., bl. 300—392; vgl. Horner, bl. 111.
2
) Horner, bl. 110, 111,

I. 28*
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houden zij daar ter plaatse op te graven en beginnen een ander stuk

grond uit te delven. Op dit tweede volgt een derde en zoo vervol-

gens, terwijl de aarde van het eene vak zoo veel mogelijk gebezigd

wordt om het andere weder aan te vullen. Wanneer de kuil tot

eene diepte van 50 en meer voeten moet worden uitgegraven

,

ontslaat dikwijls groote belemmering door het daarin opwellende of

zich verzamelende water. Om zich daarvan te ontlasten bezigt men
eene soort van watermolen , in den vorm eener ketting-pomp (tali-

ajer), welker loozing-buis zoodanig gesteld wrordt, dat het water

wordt uitgestort op de aarde en steenen die in de kotak zijn ge-

worpen
, waardoor het allernuttigste diensten bewijst 1

).

Dit brengt mij van zelf terug tot de bestemming der kotak , om
het goud van de bestanddeelen , waarmede het verbonden is , te

scheiden. Hiertoe is geen andere arbeid noodig dan het uit elkan-

der werken, roeren en omhalcn van het erts; de sterke waterstroom,

gepaard met de uitstorting van het water uit de pomp, doet het

overige. De steenen en aard-deelen worden weggespoeld , en het

goud, door zijne zwaarte zinkende, blijft liggen. De grovere deelen

vindt men meestal reeds daar , waar de kotak haren eersten elle-

boog vormt , de kleine stukjes worden medegesleept tot aan den

tweeden elleboog, terwijl het fijnste stofgoud zich in de nabijheid

van den derden ophoopt. Hoe grover gekorreld het goud is, hoe

sterker de watermassa door de kotak mag dringen; is het zeer fijn

of stoffig dan moet zij natuurlijk worden gebreideld 2
).

In de groote mijnen wordt het goud om de vier maanden uit de

leidingen opgezameld, hetgeen ongetwijfeld met de verwisseling van

het personeel van schrijvers en opzigters om de vier maanden za-

menhangt 3
). Al wat in de kotak is blijven liggen, wordt nu nog-

maals op de reeds beschrevene wijze in de doelang gespoeld en

daardoor tot een zoodanigen graad gezuiverd, dat .volgens Low, bij

de smelting hoogstens nog V32 aan vreemde bestanddeelen wordt af-

gescheiden 4
).

De werktuigen, waarvan men zich bij den mijnarbeid bedient,

‘) Deze toestel schijnt bedoeld te zijn, wanneer van de Graaff R.
,

bl.

G9, van een groot houten rad, Francis, bl. 23, van een molen in de groote

mijnen spreekt.
'

2

)
Van de Graaff G.

,
bl. 392—395.

3

) Van de Graaff G.
,

bl. 394, 39G, Francis, bl. 23 , 24; vgl. boven,

bl. 319.

*) Low, p. 22.
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zijn van do eenvoudigste soort, en worden voor rekening van de

associatie aangemaakt en in goeden staat gehouden. Behalve de

reeds beschrevene boor, kettingpomp en doelang, bestaan zij uit

pikhouweelen of koevoeten van een ontzaggelijk gewigt, tjangkocl of

patjol geheeten ,
bijlen, verschillende soorten van parangs en gewone

jukken of pikolans ]
).

De mijnwerkers , die
,

gelijk ik reeds opmerkte , in den regel

ongehuwd zijn, hebben hunne slaapplaatsen meestal in ruime lood-

sen , van ruw hout opgetrokken en met alang-alang gedekt. De ar-

beid begint des morgens ten vier ure, en wordt na een rusttijd

van elf tot des namiddags één ure, voortgezet tot zonnenondergang.

Den rusttijd brengen zij slapende door, en de vermetele, die het

wagen dorst dien slaap te sloren, zou er bezwaarlijk zonder een

goede dragt slagen afkomen 2
). Vijfmaal daags krijgen zij voedsel

voor rekening der vereeniging, bestaande uit rijst ,
zout en ge-

droogde viscli en een drank van het afkooksel van gojaver-bladcren.

Op de dagen der goud-inzameling en op de beide groote feesten wor-

den zij onthaald up varkensvleesch, tjoe en thee 3
). Aan de viering

dier feesten wordt groot gewigt gehecht , en van iederen vreemden

bezoeker wordt verwacht, dat hij daarin zal deelen , door, vol-

gens het Chineesch gebruik, aan de verschillende tempels groote

waskaarsen en offerpapier te verstrekken 4
). Voor het overige ver-

schaffen de toplafel en de opium-kit hun de meest geliefkoosde

uitspanningen. De gewone hoeveelheid opium, die jaarlijks in het

rijk van Sambas verbruikt wordt, bedraagt, met uitzondering van

hetgeen heimelijk wordt ingevoerd en minstens tien kisten beloopt,

gemiddeld 80 kisten, die van Singapoera worden aangevoerd, en aan

het Gouvernement een pachtschat opbrengen van ongeveer fo6,000.

De inkoopsprijs is door elkander / 2000 per kist, en de kosten van

den aanvoer zullen omstreeks ƒ G000 bedragen. De gezamenlijke

kosten zijn dus ƒ 202,000. Daarentegen wordt de verkoopprijs op

/ 4800 per kist of f 584,000 per 80 kisten geschat, zoodat de

*) Van de Graaff Gf., bl. 393, 394, Francis, bl. 23.
2

)
Ritter, bl. 125.

3

)
Francis, bl. 25, 26.

*) Van de Graaff G., bl. 397, R. bl. 75. Het voorname feest is bet
Chinesche nieuwjaar, het andere, zoo ik meen, het doodenfeest. Zie eenc
beschrijving dezer feesten bij Davis, the Chinese, I, p. 285 ff, 293 f.,

en bij Klemm, das Reich der Mitte, S. 425, 427. Francis noemt ze,
bl. 21 ,

tjagoe-tjapsa en pagoe-tjapsa.
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pachter eene winst zou kunnen genieten van f 182,000. Deze som

moet echter verminderd worden met een geschenk van 5 tail goud

per kist, of ongeveer ƒ24,000, aan den Majoor der Chinezen te Sam-

bas ,
met het geschenk eener kist aan de kongsie van Montrado

en eencr andere aan de overige kongsies
, met het minder bedrag

zijner ontvangsten veroorzaakt door de verpligte levering aan den

Sultan, den Pangeran Praboe, den Majoor en de Kapiteins der Chi-

nezen te Sambas , van niet minder dan 21 kisten tegen slechts

ƒ1500 , als vergelding deels van borgstelling voor de pacht , deels

van het tegengaan van verboden invoer, met omtrent ƒ5000 voor

kosten van verder vervoer , en met omstreeks 5 perCt. of een be-

drag van / 19,200 voor wanbetaling. Na aftrek dezer verschillende

posten kan men rekenen
,

dat omtrent /'62,000 als jaarlijksche

winst voor den pachter overblijft. De heer van Kervel zegt echter

in zijn verslag van 1848 , dat de toenmalige pachter ,
de Pa-

ngeran Ratoe van Sambas, van oordeel was, dat zoo de Chinezen

onder een geregeld Europeesch bestuur konden gebragt en een be-

hoorlijk toezigt in de binnenlanden kon verzekerd worden , de on-

kosten en bezwaren met het debiet van opium verbonden zoozeer zou-

den verminderen, dat de pachtschat, waarvoor met moeite / 56,000

bedongen was , ongetwijfeld tot f 100,000 zou kunnen gebragt

worden 1
). Neemt men nu hierbij de winsten op den verkoop van

opium in het klein en de aanzienlijke heffingen der kongsies op

het vervoer en debiet van dit artikel 2
)

in aanmerking , dan kan

men eenigzins nagaan
, welke aanzienlijke sommen door de Chine-

zen, — wel niet de uitsluitende, maar toch de voorname verbrui-

kers, — voor dit verderfelijk heulsap worden besteed.

Tot bestrijding van deze en andere uitgaven en van de sommen

die hij jaarlijks aan zijne bloedverwanten in China overmaakt, en

die Raffles op een tail gouds of omstreeks f CO a f 64 per

hoofd begroot 3
), geniet de Chinesche mijnarbeider uit de kas der

kongsie maandelijks eene som van ƒ16; de nieuweling echter moet

zich, als nog minder in den arbeid ervaren, gedurende het eerste

jaar met de helft dezer som vergenoegen 4
). De heer Francis be-

rekent dat de onkosten eener groote mijn, die, buiten de leden

1

) Van Kervel, bl. 194, 195.
2
)

Zie boven, bl. 322.
s
)

Raffles, Hist. of Java, I, p. 264.
4
) Francis, bl. 25; vgl. bl. 21.
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der kongsie, 125 mijnwerkers telt, in het jaar eene som van

/' 42,884 bedragen. Hij verkrijgt deze som op de volgende wijs

:

Voor 2 schrijvers f 16 ’s maands ieder of in het

jaar te zamen f 584.

Voor 2 opzieners f 52 ’s maands ieder of in het

jaar te zamen » 768.

Voor 125 mijnwerkers f 16 ’s maands ieder of in

het jaar te zamen ; . . . » 22,800.

Mondkost voor 129 man a f 9 ’s maands per hoofd. » 15,932.

Voor woningen en gereedschappen » 5,000.

Totaal . . .
/• 42,884.'

Ilier tegenover stelt hij , dat de jaarlij ksche opbrengst eener

groote mijn van 600 tot 900 tails goud bedraagt, die, tegen ƒ 61

berekend , eene waarde hebben van f 58,400 tot f 57,600.

Dadelijk na de inzameling van het goud, en derhalve elke vier

maanden, wordt er rekening en verantwoording gehouden van elke

mijn, en na betaling van alle uitgaven wordt het overschot in de

algemeene kas der groote kongsie overgebragt J
).

Tot vergelijking voeg ik hierbij de np verschillende punten aan-

merkelijk afwijkende berekening van den beer van de Graaff. Hij

stelt de opbrengst van elke mijn in de vier maanden slechts op

70 tail, waar tegenover staat dat hij voor elke mijn slechts 60

arbeiders rekent , en aan elke tail eene waarde van f 100 toekent.

De vijf mijnen van Montrado leveren dus te zamen 550 tail in de

vier maanden, of 1050 tail in het jaar op, ter waarde van f 105,000.

Daarentegen stelt hij, dat ieder werkman bij elke afrekening f60 of

’sjaars /' 180 ontvangt, en dat de voeding op f 96 ’sjaars per

man moet gesteld worden, terwijl bovendien de kosten der ontgin-

ning, de inkoop van materialen, de traktementen van koks, schrij-

vers en opzieners, het vieren der feesten enz., voor elke mijn in

de vier maanden /‘1400, of f 4200 in het jaar, bedragen. De uit-

komst zou dus zijn:

Betaling aan 500 werklieden a f 180 per hoofd f 54,000

Mondkost voor 500 man a f 96 per hoofd . . » 28,800

Onkosten van vijf mijnen a f 4200 per mijn . » 21,000

Totaal . . .
/' 105,800 2

).

Men ziet dus dat volgens deze rekening het totaal der uitgaven

‘) Francis
,

bl. 24.
2

) Vi\n de Graaff G., bl. 396, 397.
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nagenoeg met dat der ontvangsten gelijk staat, en er derhalve, daar de

reeognitie-gelden aan het Ned. Gouvernement ten bedrage van f4000

’sjaars, naar het gevoelen des aangehaalden schrijvers, de opbreng-

sten der kleine mijnen aan de kongsie verslinden, in weerwil van

de heffing sommiger belastingen, bezwaarlijk sprake zou kunnen zijn

van eene algemeene kas van eenige millioenen
,

gelijk, volgens het

oordeel van den Pangeran Piatoe van Sambas, de kongsie van Montrado

zou bezitten 1
). Dat de winsten van den bijzonderen werkman zoo

gering zouden zijn als door den heer van de Graaff is ondersteld,

schijnt evenmin aannemelijk, wanneer wij elders de bewering lezen,

dat velen 100 tail en meer hebben overgewonnen, en door den mij n-

arbeid den grondslag hebben gelegd voor een aanzienlijk vermo-

gen 2
). Ook geeft hij zelf toe , dat de berekening op geheel

ontoereikende gronden steunt, vooral ook dewijl dikwijls geheele

klompen gouds worden aangetroffen , waaronder er in de laatste

tijden ter zwaarte van 20 en meer tail zijn voorgekomen 3
). Men

mag veilig aannemen, dat de Chinezen al het mogelijke doen om de

resultaten van hunnen arbeid voorde Europesche ambtenaren te ver-

bergen, en het onmogelijk is, bij het gebrek van goede grondslagen

ter berekening, tot eene juiste schatting daarvan te geraken. Wanneer

de mijnarbeiders weinig teekenen van uiterlijke welvaart vertoonen

en er morsig en haveloos uitzien , dan is dit welligt grootendeels

te wijten aan hunne zucht om zoo spoedig mogelijk zooveel over

te winnen , dat zij óf naar het vaderland terugkeeren , óf althans

zich op Bornco zelf aan een leven van minder zwaren arbeid en

minder ontbering kunnen overgeven 4
).

J

)
Yan Kervel, bl. 194.

2
) Yan Kervel, bl. 194.

3

) Van de Graaff G. ,
bl. 398.

4

) Vgl. Rapport der Staats-commissie
,

t. a. p. ,
bl. 95, Francis, bl. 26.



VIERDE HOOFDSTUK.

De zeerooverij op Borneo. — Oudheid en oorzaken der zeerooverij. — Mid-

delen door de O. I. Compagnie gebezigd om de zecrooverij te beteugelen. —
Levenswijze en karakter der Orang-laut. — De Boeginescbe vorst Radja Ali

hernieuwt den strijd tegen de Compagnie en roept de hulp der llanons in. —
Aanvallen der Ilanons op Riouw en Banka. — Hunne verbindtenissen met de

vorsten van Borneo’s Westkust. — Woonplaatsen
,
vaartuigen

,
togten en ka-

rakter der Ilanons. — Rooverijen van Broenei. — Zee-Dajaks. — Rooversta-

tions aan de Zuid- en Oostkust.

Een Britsch schrijver veroorloofde zich niet lang geleden de

schampere, maar onbillijke uitdrukking, dat het Nederlandsch Gou-

vernement zijn gezag in den Indischen Archipel met de zeeroovers

deelt. Met meer rcgt zou men kunnen beweren, dat op Borneo’s

Westkust, in de 27 jaren, verloopen sedert de Compagnie, door

het verlaten harer établissementen, haren steun aan den Sultan van

Pontianak onttrok, alle wezenlijke uitoefening van magt tusschen

de Chinezen en de zeeroovers verdeeld was. De vorsten van Sam-

bas en 3Iatan maakten zelve gemeene zaak met de roovers en de

geheele Westkust was een toonecl van verwarring en geweld, dat,

hoe men ook over de werking zoowel van het vroeger als later

• Europeesch gezag moge oordeelen
,
genoegzaam toont, dat het thans

volstrekt onmisbaar is geworden voor vorsten en volken, die het

vermogen om zich zelven te besturen geheel verloren hebben.

Het is bekend, dat sommige schrijvers den oorsprong der zee-

rooverij gezocht hebben in de monopoliën der Oost-Indischc Com-

pagnie, die vele bevolkingen van de middelen om op eerlijke wijze

te bestaan beroofden 1
). Deze meening — wij aarzelen geen oogen-

') Zie b.v. Raffle3 in de „Introduction” op Leydens Malay Annals, p. IX.
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blik bet te verklaren, hoe weinig wij ook met het stelsel van dat

handelsligchaam zijn ingenomen — is eene dwaling, die voor het

licht der historische wetenschap niet bestand is. Eeuwen voor dat

zich Europeanen in de wateren van den Archipel vertoond hadden

,

werden er de vreedzame handelaars en kustbewoners door het ge-

weld der zeeschuimers geteisterd 1
). In den barbaarschen toestand

der volken, waarin ieders hand zich opheft tegen allen, is de zee-

roof ook de natuurlijke medgezel der zich ontwikkelende scheep-

vaart 2
). De invoering van den Islam, wel verre van dit kwaad te

beteugelen , heeft het gevoed door aan de prikkels van strijdlust en

winstbejag dien van het godsdienstig fanatisme toe te voegen. De

profeet van Mekka— dit is de gewone meening zijner volgelingen —
leerde onverzoenlijken krijg tegen de ongeloovigen

; en deze naarn

komt niet slechts toe aan de Europeanen, maar ook aan tallooze

stammen van den Archipel, die de nieuwe godsdienst niet hebben

omhelsd. Kruistogten tegen de zoodanigen ondernomen kunnen te

allen tijde verzekerd zijn van de goedkeuring der talrijke Arabische

Sjeikhs en Seijids
, alom in den Archipel gevestigd 3

). En zoo is

de zeeroof ten deele slechts een bijzondere vorm van den heiligen

krijg, gelijk die ook in het Westen , sedert het verval van het rijk

der Khalifen , in de strooptogten der Barbarijsche roofstaten ont-

aardde. De vrome Imam roept op het bloedig handwerk den zegen

des hemels in, en wie het met zijn leven betaalt, gaat, als mar-

telaar voor de zaak Gods , de paradijsvreugde te gernoet 4
).

Ik ontken geenszins dat het zelfzuchtig en bekrompen stelsel

der Compagnie het kwaad heeft bevorderd, hetwelk zij alleen door

den inboorling te beschaven en zijne nijverheid te ontwikkelen in

den wortel had kunnen aantasten, ’t Is echter onmiskenbaar, dat

zij het te gelijker tijd met krachtige hand te bedwingen wist, en

‘) Zie b. v. de Sedjara Melajoe, uitgave van Singapoera, bl. 199—202, *

of de vertaling in Leydens Malay Annals, p. 199 ff., of eindelijk het uit-

treksel van den heer Roorda van Eysiuga in T. v. N. I.
,

jaarg. VI, D.

III, bl. 258. Het daar verhaalde feit behoort tot de 15de eeuw; maar

reeds tien eeuwen vroeger moest de bemanning van het schip, waarmede de

Chinesche pelgrim Fa-Hiën van Ceylon naar China terugkeerde, langs Su-

matra’s Westkust varende, zeer op hare hoede zijn tegen de aanvallen der

zeeroovers, die deze wateren onveilig maakten. Zie T. v. N. I., jaarg. III,

D. II, bl. 310. Vgl. in het algemeen Raffles, History of Java, I, p. 259.
2
)

Vgl. hier Brumund
,
Indiana, D. I, bl. 69.

3

)
Zie Raffles, t. a. p., Muntinghe, bl. 174— 176.

4

) Vgl. G. Muller, bl. 280, 306.
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de zeeroof eerst stouter het hoofd opstak
,
toen , in de laatste helft

der vorige eeuw , de teekenen van haar toenemend verval den eer-

bied begonnen te ondermijnen , dien zij tot dusverre aan vorsten

en volken had weten in te boezemen. Het is hier de plaats niet

om dit breeder te bewijzen; doch de geschiedenis van Borneo zelve

levert er ons een voorbeeld van. In de vroegere eeuwen vinden

wij zeldzaam van zeerooverij gewag gemaakt, en het begin der

loopbaan van Sjerief Abdoe’r-rahman levert ons het eerste voorbeeld

van een roover-hoofdman
, die zijn handwerk op genoegzaam groote

schaal en met genoegzaam schitterenden uitslag dreef, om daardoor

zijnen naam aan de geschiedenis te vermaken. Maar naauwelijks

had de Compagnie zich van Borneo’s Westkust teruggetrokken , of

zij werd herschapen in een rooversnest, waar de vorsten schepen

voor de kaapvaart uitrustten , hunne onderdanen vrijwillig of ge-

dwongen de zee schuimden, en de rampzalige slagtoffers, die aan

het moordstaal ontsnapten
,
gedurende het overschot huns levens in

harde slavernij verkwijnden.

De middelen waarvan zich de Compagnie tot onderdrukking van

den zeeroof bediende, waren het onderhouden van kruisers, waartoe

sedert 1755 kleine vaartuigen gebezigd werden, geschikt om zoowel

door riemen als door zeilen te worden voortgestuwd, en onder den

naam van Duizendbeenen bekend , en het handhaven eener strenge

policie ter zee, die aan zeer bepaalde voorschriften gebonden was,

en onder andere een maximum voor het getal der bemanning en

passagiers op inlandsche schepen vaststelde, in verhouding tot de

grootte, en, wat de laatste betreft, verschillend, naarmate de gesteld-

heid der plaats van herkomst meer of min stof tot bekommering

opleverde. Een besluit van 1705 schreef voor, dat een vaartuig

van 50 last van Borneo komende niet meer dan 9, en een van GO

last niet meer dan 13 passagiers mogt vervoeren, en als een bewijs’

hoezeer reeds toen dit eiland in kwaden reuk stond, kan strekken

dat deze cijfers lager dan voor Celebes, Sumbawa, Bali en Malakka

waren gesteld *).

Wij hebben reeds gezien, dat het verval van de magt der Com-

pagnie zich vooral openbaarde sedert den in 1780 uitgebroken

oorlog onzer republiek met Engeland; en het is vooral sedert dit

tijdstip, dat wij in de wateren, die Borneo’s Westkust en de Oost-

) Cornets de Groot, p. 160, 161.
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kust van Sumatra en het Maleisch schiereiland bespoelen , en niet

de tallooze eilanden van den Archipel van Riouw , de groep van

Banka en Blitong, de Noord- en Zuid-Natoena-, Anambas-, Tam-

belan-, en Karimata-eilanden bezaaid zijn, de zeerooverij lot eene

schrikbarende hoogte zien stijgen. De natuurlijke gesteldheid de-

zer zeeën, waar de onnoemelijke, grootendeels onbewoonde eilanden

en reven aan de roovers overvloed van ververschingen en ontoegan-

kelijke schuilplaatsen aanbieden, had te allen tijde, door de belofte

van veiligheid en voordeel, eene groote aanmoediging aan den zee-

roof verleend; terwijl onder de bevolking zoodanige elementen in

overvloed voorhanden waren , als aan de sterke verlokking moeije-

lijk weerstand konden bieden. De Archipel van Riouw vooral en

de naburige kusten van het Djohoresche rijk waren sedert onheu-

gelijke lijden bewoond door eene bevolking, die wegens hare bij-

zondere levenswijze den naam draagt van Orang-Iaut of zeebewoners

(bij de Portugezen Cellati of Sallati , van het Maleische salat

,

zeeëngte), soms ook dien van Rajat, d. i. onderhoorigen , namelijk

van het Djohoresche rijk , welke laatste naam intusschen in den

mond der 3Ialeijers met » zeeroover” schier synoniem is geworden.

Deze Orang-laut leven altijd op het water en bewonen kleine praau-

wen ,
waarop zich hun huisgezin met al hunne have bevindt.

Hunne vaartuigen belmoren tot de soort die de Maleijers
, waar-

schijnlijk wegens hunne overeenkomst in gedaante en beweging

met zekeren in Indië zeer bekenden visch , doorgaans praauw ka-

kap noemen. Zij kunnen tevens als zeil- en roeibooten gebruikt

worden, en zijn altijd op dezelfde wijze ingerigt. Het achterste

gedeelte wordt als kookplaats gebezigd en is steeds van een klein

fornuis voorzien. De middelste ruimte, welker voorname huisraad in

eenige groote matten bestaat, die des daags worden opgerold, dient

voor de dagelijksche bezigheden en des nachts tot rustplaats. De

kostbaarheden, die de opvarenden bezitten, worden in het binnenste

van het schip in eene kleine kist bewaard. Gedurende den nacht

en bij slecht weder wordt het vaartuig overspannen met eene soort

van ligte mat of zeildoek, kadjang geheelen, die anders opgerold

op het achterschip ligt. Een harpoen of vischsteker met beweeg-

bare spits en een werktuig in den vorm eener speer, waarmede

krabben in het zand worden gezocht, eenige ledige kokosschalen,

en een aantal riemen , aan de grootte van het vaartuig geëvenre-

digd , een aantal lange houten lansen , die een met veel behendig-
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heid gebruikt verdedigingswapen opleveren , een trom
, een groote

kam, en meestal ook eene geliefkoosde kat, — ziedaar alles wat

verder lot de gewone uitrusting dezer vaartuigen vereischt wordt.

De grootere soort, die althans welke ook voor vijandelijke aanvallen

bestemd zijn
,

vindt men bovendien met rantaka’s of kleine stuk-

ken geschut
,

die de inlanders zelve gieten en met halfponds

kogels laden , met geweren , spiesen en Maleische hartsvangers ge-

wapend. Elke praauw voert een groot zeil. De dagen worden meestal

in kleine kruistogten doorgebragt
;
doch des nachts komen.de sche-

pen nabij den oever ten anker en worden aan een paal gebonden ,

de kleinere zelfs doorgaans op het strand gehaald. Kleine baaijen

en de mondingen der rivieren leveren hun natuurlijk de meest ge-

liefkoosde schuilplaatsen op.

Gelijk de zee den Rajats tot woonplaats verstrekt, levert zij hun

ook schier uitsluitend de middelen tot onderhoud des levens, en

dikwijls genieten zij, verscheidene dagen achtereen, geen ander voed-

sel dan visch
, krabben

, oesters en mosselen. De plaatsen waar

zij zich ophouden of die zij binnen kort bezocht hebben ,
zijn ge-

woonlijk aan hoopen van vischgratcn en schelpen en aan den wal-

gelijken reuk te onderkennen. Met dat al zijn de Rajats voor het

gebruik van rijst geenszins onverschillig, en dewijl hun vischdieet

aan hunne maag een buitengewonen omvang geeft , eten zij daarvan

met groote gulzigheid en verslinden zij het dubbel van de hoeveel-

heid , die een ander Maleijer behoeft. Hunne gebrekkige voeding

is dikwijls de oorzaak van ondcrbuikskwalen , en hunne onzinde-

lijkheid heeft ten gevolge , dat zij van huiduitslag zelden geheel

vrij zijn.

Ook de dagelijksche verrigtingen der Orang-laut hebben geheel en

al betrekking tot het element wraarop zij wonen. Visschen , tri-

pang steken en het vervaardigen van vischtuig is hunne hoofdbe-

zigheid, waarmede ook de inzameling van agar-agar verbonden is.

Een deel van de opbrengst der vischvangst wordt gedroogd en voor

andere benoodigdheden geruild, en de tripang wordt met groot

voordeel aan de Chinesche handelaars verkocht. De toebereiding en

zamenvoeging der bladeren van zekere soort van Pandanus tot zeilen

maakt de gewone bezigheid der vrouwen uit.

De Orang-laut zijn slechts voor een deel tot den Islam bekeerd

en zijn nog grootendecls heidenen, en daar zij zich dus niet, gelijk

de overige Maleijers, van varkensvleesch onthouden, werden zij vroe-
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ger door onze landgenooten vaak »Spek-Maleijers” genoemd. In be*

schaving staan zij nog ver bij de overige Maleijers achter, ofschoon

zich deze in het algemeen slechts weinig boven den slaat der bar-

baarschheid verheffen. Zij hebben eene donkere kleur, maar zijn wel-

gemaakt en sterk. Zij bezitten groote ligchaamskracht en niet minder

groole behendigheid in het hanteren hunner wapenen. De gedurige

wisselingen en gevaren, waaraan hunne levenswijze hen blootstelt,

vormen hen tot een hoogen graad van persoonlijken moed en onderne-

mingsgeest. Doch voor het overige is weinig gunstigs van hunne ze-

delijke hoedanigheden te zeggen. Verraderlijk en hebzuchtig, schromen

zij niet een menschenleven aan hunne wraak of hun winstbejag op

te offeren. Eene daad van roof of plundering, die zij met de hoop

van straffeloosheid kunnen plegen ,
blijft zelden ongedaan ,

en dik-

wijls heeft het toeval gruwelen van moord en plundering, jaren

nadat zij gepleegd waren, aan den dag gebragt.

Zoodanig is de levenswijze en het karakter eener bevolking, die

de natuur zelve als tot den zeeroof gevormd heeft ,
en het is ge-

makkelijk na te gaan, dat slechts zeer weinig aanmoediging noodig

is, om den visscher, die geene gelegenheid tot roof en plundering

ongebruikt laat, welke zijn zwervend beroep hem oplcvert , in den

boekanier van professie te herscheppen. Die aanmoediging en de wet-

tiging als het ware eener neiging, die zelfs onder de daarvoor ongun-

stigste omstandigheden niet ligt geheel onderdrukt wordt , erlangen

zij niet zelden van den kant der Maleische vorsten en grooten
,

die

zich gaarne door hunne tusschenkomst verrijken, en, onder voor-

waarde van den buit met hen te deelen , niet slechts voor hunne

rooverijen de oogen luiken , maar hen zelfs door voorschotten in

staat stellen ,
die op grootere schaal te drijven. Huwelijken tus-

schen de Orang-laut en andere Maleijers zijn bovendien niet zeld-

zaam , en meermalen heeft men het geval zien voorkomen , dat

aanzienlijke Maleijers, door de dochters hunner hoofden te huwen,

leidslieden dezer zwervende zeebewoners geworden zijn.

Ofschoon de Archipel van Riouw de voorname verplijfplaats de-

zer Orang-laut mag genoemd worden ,
zijn zij ook over Banka

,

Blitong en vele andere eilanden
,

ja over alle kusten ,
op welke de

Maleische taal gangbaar is, in meerdere of mindere mate ver-

spreid 1
). Wij zullen straks zien, dat zij in het tijdvak, waarover

‘) Dit verslag van het karakter en de leefwijze der Orang-laut heb ik

met eenige bekorting overgenomen uit mijne vertaling van Horsfields \ er-
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wij hier spreken , ook in de rivieren en kreken van Borneo’s

Westkust, alsmede op de Karimata-eilanden, op vele punten gevestigd

waren. Vooraf moeten wij ons nog met eene andere klasse van zee-

roovers bekend maken , die in deze periode op het tooneel der ge-

schiedenis van Borneo’s Westkust optreedt.

De wapenen der Compagnie hadden in 1784, door een gelukkigen

zamenloop van omstandigheden, over den wederstand der Boegine-

zen van Riouw gezegepraald
, en zelfs niet lang daarna den gevlug-

ten Onderkoning Radja Ali gedwongen zijne schuilplaats op Borneo

te verlaten; maar zij had tevens juist daardoor hem en zijne volge-

lingen lot een zwervend leven genoodzaakt , waarbij zij alleen door

roof en plundering in hunne behoeften konden voorzien. Bij dezen

prikkel voegde zich natuurlijk die van wraakzucht en haat jegens

de Compagnie en de vorsten die hare zijde hielden. In vereeniging

met vele zwervende Orang-laut, en ondersteund door Sultan Mahmoed

Sjah van Lingga en Radja Jahjavan Siak, die even als zijn voorgan-

ger Radja Ismaël den zeeroof begunstigde en der Compagnie, die het

door laatstgenoemden verdreven vorstenhuis beschermde, geen goed

hart kon toedragen, rustten deze Boeginezen talrijke kleine schepen

uit, die aan den handel groote schade toebragten. Vooral bood Banka,

dat wegens het tin-monopolie voor de Compagnie van veel gewigt

was, een kwetsbaar punt aan, en den Siakkers gelukte het, omstreeks

1789, de vestiging te Klabat-lama te verrassen, en nevens de kost-

baarste have der ingezetenen zooveel tin vandaar weg te voeren ,

als hunne vaartuigen konden bevatten. Doch niet tevreden met

deze strooperijen op kleine schaal , had Radja Ali zich inmiddels

door meer geduchte hondgenooten versterkt en de hulp der vreesse-

lijke Ilanons ingeroepen, die lot dusverre, naar het schijnt, hunne

rooftogten nog niet, of niet dan voorbijgaande , tot deze wateren had-

den uitgestrekt l
). In Mei 1787, terwijl Silvester met zijne scheeps-

magt voor Mampawa lag, werd Riouw onverhoeds door 42 roovers-

vaartuigen aangetast; de Nederlandsche bezetting, niet bestand tegen

deze magt, ontweek naar Maiakka, met achterlating van allen krijgs-

slag aangaande Let eiland Banka, in T. v. N. I
,
jaarg. 1850, D. I, bl.

212, 363—366. Vgl. nog wat over hen verzameld is in Ritters Erdkunde
von Asiën

,
Th. V, S. 16—20, alsmede de Hollandsche vertaling van

Finlaysons Zending naar Siam en Hué, D. I, bl. 97—99.

') Horsfield Verslag, t. a. p. ,
bl. 211—213, Millies, Munten der En-

gelscben
,

bl. 37. Vgl. boven, bl. 266 noot, bl. 296—271, 273, 274.
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voorraad ,
in de pas aangelegde werken voorhanden. De Indische

regering, beducht dat de zeeroovers hunne ondernemingen uitbrei-

den en Malakka aantasten zouden, verzocht Silvester, wiens eskader,

gelijk men zich herinnert, uit lands schepen bestond, met den mees-

ten aandrang zich dadelijk naar die stad te begeven , om grootere

onheilen te verhoeden. Uit de woorden waarin dit verzoek was

vervat, verdienen, als een treurig bewijs van het toenmalig onver-

mogen der Compagnie
, een paar zinsneden hier te worden aange-

haald. «Gij zijt,” dus las men in dit stuk, «te zeer bekend met

den zwakken staat, waarin wij doorgaans hier dobberen, en dat de

tegenwoordige staat der Maatschappij niet geschikt is om toereikende

maatregelen te beramen tot krachtige uitrustingen ter zee , waar-

van men zich met eenig vooruitzigt van een voorspoedig gevolg tot

verdrijving of vernieling van dat groote aantal roovers-

vaartuigen, zou kunnen vleijen.” De vlootvoogd ontving de nood-

lottige tijding kort nadat hij Pontianak verlaten had *), en ofschoon,

wegens zijne eigene zwakke gezondheid en den treurigen staat van

het eskader, de zaak aan gewigtige bedenkingen onderhevig was, be-

sloot hij, uit aanmerking der gebiedende omstandigheden, in plaats van

de reis naar Batavia te vervolgen, den steven naar Malakka te wen-

den. Hier werd het eskader weldra door de uit de Molukko’s terugge-

keerde schepen van kapitein van Halm versterkt, en eindelijk ver-

trokken, den 25sten December 1787, de fregatten Amphitrite en Hoorn,

benevens negen gewapende Compagnie-schepen van Malakka om Ri-

ouw te heroveren, dat thans even gemakkelijk weder bezet werd,

als het weinige maanden vroeger voor den vijand was geruimd;

terwijl Sultan Mahmoed met de aanzienlijkste bewoners, uit vrees

voor de straf, die hij door de schending van het niet van Braam

gesloten verdrag verdiend had, de wijk nam naar Djohor. De Com-

pagnie bleef nu Riouw bezet houden , tot dat in 1795 Malakka met

zijne onderhoorigheden aan de Engelschen werd overgegeven, die

Biouw zonder eenigc voorwaarde aan den Sultan van Lingga over-

lieten, waarop de Boeginesche Onderkoning in zijne waardigheid

hersteld werd 2
). Wel verre echter, dat nu de zeerooverijen der

*) Zie boven
,

bl. 278.
2
)

De Jonge, Geschied, v. h. Ned. Zeewezen, VI, I, bl. 250—253,

van Kampen III, bl. 340, 341. Rüttger, Berigten omtrent Indië
,

bl. 174,

Newbold, Straits-Settlements , II, p. 48—51, Begbie, Malayan Peninsula,

p. 70, Brief van Sultan Mahmoed aan Kapitein Light achter Marsdens
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Boeginezen ophielden, werden zij op zulk eene schaal voortgezet, dat

Rallies daarop nog in den aanvang van 1811 de ernstige aandacht

van het Britsche gouvernement inriep. De vier zonen van Radja Ali,

en onder dezen voornamelijk Radja Bassik, gingen voort met plunde-

ren en rooven, en ofschoon de regerende Onderkoning, Radja Dja’far,

zich van persoonlijke deelneming aan zulke strooptoglen schijnt ont-

houden te hebben, stond, behalve zijne reeds genoemde neven, ook

zijn broeder Radja Idris daaraan te zeer schuldig, dan dat hij de ver-

denking van heimelijke begunstiging zou hebben kunnen ontgaan 1
).

Sedert 1792 werd Banka door herhaalde aanvallen der Ilanons,

door de strooptogten der Rajats afgewisseld, op de vreesselijkste

wijze geteisterd; schier het geheele eiland werd achtereenvolgens

verwoest, en de hoofdplaats Muntok was nagenoeg liet eenige be-

woonde gedeelte, dat van de aanvallen der roovers verschoond bleef 2
).

Eene talrijke kolonie van Ilanons had zich gevestigd te Reteh op de

Oostkust van Sumatra, onder een opperhoofd, dat zich den titel gaf

van Radja Moeda, en omstreeks 10U0 strijders kon op de been bren-

gen. Met tien of twaalf vaartuigen ondernamen zij jaarlijks een

strooptogt, zich rigtende eerst naar de Lampongs en vandaar naar

de Zuidkust van Java, waar zij vogelnestjes verzamelden en zoovelen

van de inwoners opligtten , als zij konden meester worden. Met

het doorkomen van den Oost-moeson , zeilden zij Java om , en ko-

zen hunne standplaats in Straat Banka, om de voorbijvarende sche-

pen van Java aan te tasten, en, zoo vaak de gelegenheid hun gun-

stig was, eene landing op het eiland te beproeven 3
). De vorsten

van Sambas , in gedurige vijandschap met den Sultan van Pon-

tianak , verleenden aan de Ilanons niet slechts schuilplaatsen op

hunne rivieren, maar verbonden zich met hen, om aan den handel

van Pontianak zooveel mogelijk afbreuk te doen. Ook de Sultan

van 3Iatan , Mohammed Djamaloe’d-din , maakte gemeene zaak met

deze roovers en gedoogde, dat zij aan den mond der Katapan-rivier

Maleische Spraakkunst, bl. 252. Begbie noemt Radja Ali, die in 1806
of 1807 stierf en door Radja Dja’far, zoon van Radja Hadji, werd opge-
volgd „Moorohum Jangooh” Welk Maleisck woord in Jangool schuilt,

durf ik niet beslissen, maar Moorohum is zeker eene verbastering van
„Marhoem,” d. i. de zalige, hetgeen bewijst dat de bedoelde naam die is,

welke aan Radja Ali na zijnen dood gegeven werd.

*) Raffles, p. 45, 46.

*) Horsfield, Verslag, t. a. p. ,
bl. 213—217, Raffles, p. 45.

s

) Cornets de Groot, p. 195, 196, Raffles, p. 45.

I. 29
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en op Tandjong Bri tijdelijk hunne tenten of hutten van kadjang

en alap opsloegen, die zij hij hun vertrek inéén rollen en in hunne

vaartuigen bergen , om ze op eene andere plaats weder op te slaan.

Zelfs de Sjerief van Kocboe, eene volkplanting van Pontianak J
),

werd beschuldigd van hun schuilplaatsen toe te staan. Zoo Avarcn

zij in staat aanhoudend voor de monden der rivieren van Pontianak

en Mampawa te kruisen, en de derwaarts zeilende of vandaar ver-

trekkende handelsvaartuigen aan te houden en te plunderen en de

opvarenden als slaven te verkoopen 2
). Daarbij kwam dat de vor-

sten van Sambas en Matan zich niet enkel tot de begunstiging van

de rooverijen der Ilanons en Orang-laut bepaalden, maar ook zelven

door de uitrusting van rooverspraauwen , die zij soms in persoon

aanvoerden, aan hunne ondernemingen deel namen, zoo als beneden

breeder zal worden verhaald.

Deze Ilanons zijn van alle zeeroovers in den Indischen Archipel

de gevaarlijkste; zij zijn door hunne vermetelheid en barbaarsche

wreedheid de schrik aller handelaren, en alle schrijvers stemmen

daarin overeen
, dat zij aan het vinden van middelen Avanhopen

,

om immer dit volk aan zijn Avoest bedrijf te ontwennen, dewijl

zij niet zoozeer uit gebrek, of zelfs uit hoop op buit, als uit avon-

tuurlijke zucht naar een vrij en bandeloos leven, vol lotwisselingen

en gevaren, aan hun bloedig handAverk verkleefd zijn. Het vaderland

der Ilanons in strikten zin is het eiland Magindanao, waar zij hunne

woonplaats hebben langs het strand der groote baai van Ilanon. Een

smalle, moerassige bandstrook, met rhizophoren bedekt en met tal-

looze kreken en inhammen doorsneden, scheidt de baai van een uit-

gestrekt meir, dat de eigenlijke schuilplaats der Ilanons vormt, en

Avaaraan zij den naam van »los Illanos de la Laguna” bij de Spaan-

schc schrijvers te danken hebben. De baai is omringd door » vigias”

of kleine wachthuizen, in de hoogste hoornen geplaatst, en op het

eerste toeken van onraad, of te midden van de hitte der vervolging,

Avorden de vaartuigen met onbegrijpelijke behendigheid met touAvcn

tegen de alom langs het strand vervaardigde hellingen opgesleept,

waartoe de rhizophoren zelve de bouwstoffen leveren , en in het

meir in veiligheid gebragt, terwijl de aanvallers of vervolgers door

’) Zie boven
,

bl. 10.
2

) Leyden
, p. 33, Muncly, II, p. 13, G. Muller, bl. 247, 296, Raf-

fles, p. 45, Brief van den Sultan van Pontianak aan de Indische regering

van 30 Maart 1807, in Meursinge, Maleisch leesboek, III, bl. 8.
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zwaar gewapende batterijen , midden in de moerassen opgeworpen

,

met een hagelbui van schroot en kogels begroet worden. De hoof-

den dezer Ilanons zijn in naam onafhankelijk, maar men beweert,

dat die vermeende onafhankelijkheid slechts een voorwendsel is,

om den Sultan van Magindanao in staat te stellen , zich voor de

blaam en de straf van deelgenootschap hunner rooverijen te vrij-

waren. De Ilanons hebben intusschen overal hunne stations in den

Archipel van Soeloe , met zijne 150 eilanden, en op verschillende

punten van Borneo’s Noord-oosthoek. De Sultan van Soeloe en zijne

grooten zijn hun behulpzaam in het uitrusten hunner roovervloten

en voorzien de praauwen van wapenen, ammunitie en levensmidde-

len, terwijl hunne eigene onderdanen, vrijwillig of gedwongen, zich

bij de Ilanons voegen en aan hunne strooptogten deelnemen. De vorst

van Soeloe en zijne Datoe’s doelen rijkelijk in den buit, waarvan

de opvarenden der praauwen, met uitzondering van de Panglima’s

of hoofden, slechts een karig aandeel ontvangen. Gemeenlijk worden

al de roovers uit het gebied van den Sultan van Soeloe onder den

naam van Ilanons begrepen, die ook vaak tot andere roovers der Ma-

leische staten, welke zich met hen verbroederen , wordt uitgestrekt 1
).

De vaartuigen, waarvan zich deze roovers van professie bedienen,

zijn van 70 tot 90 voet lang, welgevormd, scherp en goed bezeild,

en van dubbele roeibanken, soms van tot 64 riemen, twee of drie

masten van ijzerhout, die gestreken kunnen worden, en van welke

de langste, die de vlag voert, tot 50 voet hoog is, sterke, van

boomvezels vervaardigde zeilen, touwwerk van gemoeti en boombast

gedraaid , en houten ankers met zware steenen daaraan bevestigd ,

voorzien. ziJ voeren eene bemanning van 70 tot 80 man , be-

halve een groot aantal slaven , die als roeijers dienen
, met de

beenen aan de banken gekluisterd zijn, en in den regel aan den

strijd geen deelnemen. Het schip is over zijne gansche lengte door

zware dwarsbalken in vakken gescheiden, en bevat bergplaatsen

voor allerlei krijgsvoorraad , scheepsbehoeften en levensmiddelen.

Hierover ligt een vloer van gespleten of gevlochten bamboe. De

kajuit, die den panglima en verdere aanvoerders tot verblijf strekt,

is boven het water gebouwd en het dek daarboven vaak met fraai

') Raffles
, p. 45, zegt: „The name of Lanuns, which was originally

the appellation of those piratical adventurers from the bay of Lano
,

in the

great Island of Mindanao, who formerly infested the coast of Borneo, has

been extended to almost all the sea-rovers of the cast, particularly to those

which infest the straits of Banca and Sunda.”

29 *
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uitgesneden hekwerk omgeven. Op het voorschip is een benting

;

uit zware balken en dwarsbalken zamengesteld , die naar heide zijden

over boord reikt , en in haar midden eene opening heeft voor cene

karonnade van 6 tot 12 pond, op een rolpaard daarachter geplaatst,

terwijl een valluik telkens bij de ontbranding wordt opgehaald, en

bij de lading neergelaten. Het bovendek rust gedeeltelijk op deze

benting en wordt verder door palen gesteund. Soms zijn nog eene

drieponder karonnade boven de benting, en twee andere ter wederzijde

van de kajuit geplaatst, terwijl lilla’s hier en daar naar verkiezing zijn

aangebonden. Buksen, donderbussen, geweren, pieken en assagaaijen

maken de wapenrusting der roovers zelven uit. Het voorkomen der

gew7one schepelingen is doorgaans eenvoudig en morsig, met de ha-

ren los om het hoofd zwierende; de voorvechters zijn altijd in het

rood gedoscht, en de Panglima’s, die veel prijs op prachtige kleeding

stellen, zijn vaak in kostbare zijden en fluweelen stoffen gehuld *).

Van de togten der Ilanons eene klare en algemeen geldige beschrij-

ving te geven, is niet wel mogelijk: er is nagenoeg geen hoek van

den Archipel zoo afgelegen , dat hij van hunne bezoeken verschoond

blijft. Nu eens gaat eene vloot, met het begin van den Oost-moe-

son uitzeilende, gedeeltelijk beoosten, anderdeels bewesten Celebes

om. Die de Oostzijde kiezen schuimen de Moluksche zee af en

plunderen de noordelijke kusten der kleine Sunda-eilanden. De

Oost- en Zuidkusten van Borneo zijn het tooneel der verwoestingen

van de andere bende, tot zij zich in de Karimata-straat vereenigen,

om van daar langs Borneo’s West- en Noordkust den terugtogt naar

de Soeloe-cilanden aan te nemen. Een ander maal zeilen zij in

twee afdeelingen Borneo om en verzamelen zich omstreeks het be-

gin van Mei in de nabijheid van Banka en Blitong. Hier splitsen

zij zich in kleine smaldeelen, die de Oostkust van Sumatra, de

wateren van Lingga en Riouw, en de talrijke eilandjes in de straat

van Malakka bezoeken. In Junij vereenigen zij zich op de hoogte

van Poelo Tinggi, nabij de Djohoresche kust, en maken er zich

meester van talrijke vaartuigen van Pahang, Tringganoe en Kam-

bodja. In September en October zoeken zij hunne schuilplaatsen

weder op, terwijl zij op hunnen terugtogt nog gelegenheid hebben

l

) Deze vlugtige schets der Ilanons is ontleend, deels aan Belcher I, p.

2G2—268, deels aan Brumund, Indiana, I, bl. 72—75. Zie ook T. v. N.

I., 1850, D. II, bl. 103 v., Gregory R.
,

bl. 317 vv. Veel is aangaande

hen uit verschillende schrijvers bijeen gebragt door St. John II, p. 116—134.
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de kusten der Tambelan-, Anambas- en Naloena-cilanden te plunde-

ren. Doch de beschrijving dezer routes geeft een zeer onvolkomen

denkbeeld van hunne togten. Vele praauwen blijven tot drie jaren

uiten bezoeken bij afwisseling de schuilplaatsen, die voor het oogen-

blik het veiligst zijn, liggen er den regen-moeson over, ruilen hunne

benoodigdheden van de bevriende bevolking in, en halen er hunne

praauwen op strand om ze te herstellen of de afbraak tot het hou-

wen van nieuwe te bezigen 1
). Iïet is echter onmiskenbaar dat door

de maatregelen , deels der Nederlandsche ,
deels der Britsche en

Spaansche koloniale besturen, het kwaad in de laatste jaren zeer aan-

merkelijk is beteugeld; daarentegen heeft het nimmer grootcr orn-

vang gehad, dan in het noodlottig tijdvak, toen het onvermogen

der Compagnie haar noopte, de buitenbezittingen grootendeels te

ontruimen en aan haar lot over te laten.

Wat de Ilanons vooral geducht maakt, is hunne meêdoogenlooze

wreedheid jegens hunne slagtolfers ,
hunne zucht om het kwade

om zijn zelfs wil te doen. Waar zij een weerloos dorp overvallen

,

wordt het verwoest en verbrand, al wie zich verdedigt wordt ge-

dood , alle ouden en zwakken gruwelijk vermoord ,
en de overige

bevolking gevankelijk weggevoerd, om als slaven verkocht te wor-

den. Het is hunne gewoonte alles wat zij niet kunnen mede-

voeren te verderven, het vee om te brengen, akkers, tuinen en

vruchtboomen te vernielen
,

en zonder eenig nut hunne slaglof-

fers te martelen. Het wegvoeren van gevangenen om hen in ver

verwijderde gewesten te verkoopen , is het voorname doel hunner

strooptogten. Wie op de Oostkust van Borneo in hunne handen

valt wordt verkocht op de Westkust; de slagtolfers van het Zuiden

worden te koop aangeboden in het Noorden
, cn de kroesharige Pa-

poeas van Nicuw-Guinea, algemeen als slaven gezocht, worden overal

aan de vorsten en grooten van den Archipel tegen hooge prijzen

aangeboden 2
). Dankbaarheid en trouw zijn aan deze roovers ge-

heel onbekend. Sultan Mohammed Djamaloe’d-din van Matan ,
die

zelf met hen geheuld had, beschreef hen nogtans aan den heer G.

Muller als zoo vreemd aan alle zedelijk gevoel , dat de vader niet

aarzelde den zoon en de zoon den vader te verkoopen , en verhaalde

hem dat zij het eenmaal op zijne eigene vrijheid hadden toege-

legd en hij slechts met groote moeite aan hunne handen ontkomen

*) Cornets de Groot, p. 1G0, Brumund, Indiana, I, p. 75, 76.
2

) St. John II, p. 127, 128.
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was J
). De Heer Tobias verhaalt een ontzettend voorbeeld van de ver-

raderlijke inborst zoowel als van de vermetelheid dezer roovers. Een

hoofd der Ilanons, Datoe Sabandhar geheeten
, had in 1821 met

eenige zijner volgelingen acht dagen doorgebragt aan boord van het

Êngelsche schip Seaflower, een ten oorlog uitgerust scheepje van

16 stuk, met eene équipage van 60 man, grootendeels Europeanen,

en door een oud-kapitein der koninklijke marine gekommandeerd.

Gedurende al die dagen had de Datoe aan des kapiteins tafel gege-

ten en in zijne kajuit geslapen
;

nogtans zag hij niet zoodra de

kans gunstig, of hij beraamde een aanslag om het schip af te loo-

pen. Gelukkig werd zijn misdadig voornemen in tijds ontdekt.

Hij zelf werd met 12 der zijnen afgemaakt, terwijl de overigen

over boord sprongen. Van de équipage bleven 4 man en werden

velen gekwetst. De kapitein zelf werd op 12 plaatsen gewond en

verloor voor altijd het gebruik zijner rcgterhand ,
— het loon der

gastvrijheid jegens een eervergeten booswicht 2
).

Ik mag van deze algemeene schets van de zeerooverij langs Bor-

neo’s Westkust, — die het volgende hoofdstuk en ten deele ook het

verhaal der gebeurtenissen na het herstel van het Nederlandsch gezag

met vele bijzondere feiten zal aanvullen, — niet afstappen, zonder

ook aan den toestand van Broenei met betrekking tot den zeeroof in-

dachtig te zijn. De Vorst van dat rijk speelde sedert liet laatst der

vorige eeuw eene soortgelijke rol op de Noordkust, als die van Sam-

bas en Matan op de Westkust. Zijne hoofdplaats werd eene schuil-

en ververschingplaats voor roovers van verschillende soort, die

geneigd waren zijne gunst met een deel van hunnen buit te koo-

pen. Broenei was voor hen eene veel bezochte markt , waar niet

slechts visschersbooten en inlandsche slaven, maar Europesche

vaartuigen met rijke ladingen bevracht, openlijk in het gezigt

van des Sultans paleis verkocht werden 3
J.

Hierbij bleef het

echter niet. Er werden te Broenei ook groote praauwen uitge-

rust , die van 80 tot 90 kojangs hielden
,

goed gewapend en

met 60 tot 140 koppen hemand, die, met passen van den Sultan

voorzien, tot Kajoeng handel dreven, maar niet schroomden, wan-

neer de gelegenheid gunstig was, het vreedzaam beroep van den

koopman met dat van den zeeroover te verwisselen 4
). Oostwaarts

*) G. Muller, bl. 247.
-) Tobias IIS.

,
bl. 71, 72; ook bij Cornets de Groot, p. 232.

s

) St. John II, p. 141 ,
142.

4
) G. Muller, bl. 247, 297, Logan

, p. 512, 615.
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van Broenei waren Mangkabo, Tawarran, Tampasock, stations der

Ilanons en Socloerczen, en men rekende dat te Tawarran 50, op

de beide andere plaatsen ieder ongeveer 20 rooverspraauwcn te

huis behoorden A
). Westwaarts wonen langs de rivieren

,
tot in

de nabijheid van Tandjong Datoe, de vreesselijke zee-Dajaks, onder

welke de stammen van Seribas en Sekarran , door de verdelgings-

oorlogen, die Radja Brooke tegen hen gevoerd heeft, zulk een

treurige vermaardheid hebben erlangd 2
). Bij deze woeste stam-

men is de zucht om koppen te snellen tot een onbegrijpelijke

hoogte gestegen ;
en het hoofddoel waarmede zij de naburige wa-

teren afschuimen, schijnt alleen te zijn om weerlooze visschers of

handelaars onverhoeds te overvallen en hunne hoofden als zegetce-

kenen met zich te voeren. Van hunne woeste neiging tot moord

en plundering maken Maleische en Arabische hoofden gebruik om

hen op grooler schaal tot den zeeroof uiltcrusten, en met hunne

ligte en snelle vaartuigen , die in de menigvuldige kreken der moe-

rassige kust gemakkelijk aan alle vervolging ontsnappen, voegen zij

zich dikwijls in grooten getale bij de rooversvloten der Maleijers,

Soeloerezcn en Ilanons, tevreden zoo zij, als hun aandeel van den

buit, het ijzerwerk en de hoofden der verslagenen mogten met zich

voeren

3

). De bloedige bezoeken door deze zee-Dajaks aan de West-

kust gebragt, schijnen echter geheel tot later tijdvak te belmoren.

Aan de Zuidkust van Bornco vonden de roovers ccne schuilplaats

in het onmiddellijk aan Matan grenzende Kota-ringin , en langs de

Oostkust, waar het voorname tooneel was der gruwelen van Raga,

de » prins der zeeroovers” bijgenaamd, te Pegatan, Passir en Koetei 5
).

Zoo waren de kusten van schier dit gchecle schoone eiland bijna

zonder ophouden het tooneel van jammeren, die alle verbeelding te

boven gaan, en van gruwelen, die de pen weigert te beschrijven.

‘) Tobias HS. , bl. 71, ook bij Cornets de Croot, p. 232. In het IIS.

is bij den naam Mangkabo aangeteekend
:

„hetzelfde Mangkabo waarover
vroeger een Patih van Java regeerde.” Hier nu is Mangkabo zonder eeni-

gen twijfel hetzelfde als Mankaboeng op de Kaart van Melvill van Carnbée,

en mijne gissing in noot 2 op bl. 182 wordt hierdoor zekerheid.
2

)
Vgl. Inleiding, bl. LXXIII.

3

) Earl
, p. 312—314, St. John II, p. 175—182, Low. p. 1G5, 191,

192, 216, 217, Eitter, bl. 132—134.
4

) Zie Inleiding, bl. LXI.
5

) Inleiding, bl. LXIV—LXVI.



VIJFDE HOOFDSTUK.

Regering van Sultan Mohammed Djamaloc’d-din te Matan. — Panembahan

Koesocma-ning-rat van Simpang door zijn zoon Soeria-ning-rat opgevolgd. —
Mislukte poging tot opbeuring van Sakkadana. — Het rooversboofd Datoe Tja-

merang vestigt zich te Sukkadana. — Roovers van groot-Karimata onder Batin

Galang. — Roovers van Kandawangau onder Oewan Ismaïl. — Rooverijen van

den Sultan van Matan en den Panembahan van Simpang. — Sultan Aboe-

Bekr Kamaloe’d-din bestijgt den troon van Sambas. — Zijn broeder Pangeran

Anom verbindt zich met de Chinezen. — Verzoening der beide broeders. —
Zeeroovcrijen van Pangeran Anom. — De Sultan van Pontianak verdacht van

met de zeeroovers te beulen. — Verval van den handel van Pontianak. —
Geldelijke verlegenheid van Sultan Abdoe’r-rabman. — Zijn dood en karak-

ter. — Sjcrief Kasim wordt Sultan van Pontianak. — Herstel van bet oude

vorstengeslacht van Mampawa. — Staat van Pontianak onder Sultan Kasim. —
Zijne inkomsten. —* Zijn karakter. — Mislukte aanslag van Pangeran Anom
op Mampawa. — Zijn verbond met de llanons. — Rallies knoopt betrekkin-

gen aan met den Sultan van Pontianak ter gelegenheid der expeditie naar

Java. — Nieuwe rooverijen van Pangeran Anom. — Sambas door de Engcl-

schen getuchtigd. — Dood van den Sultan van Sambas. — Pangeran Anom

volgt hem op als Sultan Mohammed Ali Tsafioe’d-din. — Karakter van den

nieuwen Sultan. — Treurige toestand van Sambas en Pontianak. — Zending

van den heer Bloem naar Borneo’s Westkust. — De vorsten roepen de be-

scherming in van het herstelde Nederlandsch gezag.

—«SS-ê&H

De vorige lioofdstukken zullen den lezer een algemeen denkbeeld

hebben gegeven van de groole verandering, die de toestand van

Borneo’s Westkust in het 27jarig tijdvak der afwezigheid van het

Nederlandsch gezag door de wassende magt der Chinezen en het

toenemend geweld der zeerooverij onderging. Mij rest thans nog

de taak, de trapsgewijze ontwikkeling dier beide hoofdfeiten zooveel

mogelijk in verband te brengen met de lotgevallen der bijzondere

staten en dynastiën , en daardoor het tijdstip, waarop de vader-

landsche vlag op Borneo’s Westkust werd nedergehaald, aan een te
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schakelen met dat, waarop de hulpelooze toestand der vorsten hen

noopte ,
zich uit eigen beweging weder onder de bescherming te

stellen van liet Nederlandsch Gouvernement.

In het rijk van Matan regeerde sedert 1790 Sultan Mohammed

Djamaloe’d-diu te midden van schromelijke verwarring en toenemend

verval. Zijn halve broeder, Pangeran 3Iangkoe-rat Soema, dien

eenmaal zijn vader tot troonsopvolger bestemd had *) , liet de aan-

spraken daardoor verworven niet varen, ofschoon hij door het hem

als erfelijk domein toegewezen Kandawangan voor het verlies van

de kroon schijnt te zijn schadeloos gesteld 2
). Herhaaldelijk poogde

hij zich van het gezag in Matan meester te maken
;
doch het ge-

luk bleef steeds de wapenen van den Sultan getrouw. De strijd

werd natuurlijk afgcwisseld door tijdperken van rust en sclnjnbare

verzoening, en waarschijnlijk heeft eenmaal het huwelijk van Pa-

ngeran Adi Mangkoe-rat , zoon van Pangeran Mangkoe-rat Soema 3
),

met Oetin Tima, de dochter des Sultans, tot bezegeling moeten

strekken der herstelde vriendschap. Deze Oetin Tima was de ver-

slootene echtgenoot van Pangeran Moeda, zoon van Sjerief Kasim.

Het volksverhaal wil dat deze Vorst zijn zoon met de Matansche

prinses had verbonden, alleen in de hoop om zich daardoor in het

bezit der Matansche diamanten te stellen , en dat de mislukking van

dit plan de oorzaak werd der spoedig gevolgde scheiding. Men ziet,

het is het oude verhaal in eene nieuwe gedaante 4
), wederom eene

variatie op het thema
,
dat gedurig den bewoners dezer landen door

het hoofd speelt. Zijn huwelijk met des Sultans dochter was voor

Pangeran Adi Mangkoe-rat geene verhindering, om zich als den erf-

genaam van zijns vaders aanspraken te beschouwen, toen deze in

1817 overleden was. Wij zullen hem , in de eerste jaren na het

herstel van het Nederlandsch gezag, als pretendent op de kroon

van Matan nader leeren kennen 5
).

In 1812 stierf Ratoe Sani, de eigen zuster van Sultan Moham-

med Djamaloe’d-din, en echtgenoot van Pangeran Kraton, zoon van

den Panembahan van Simpang, Koesoema-ning-rat. Twee jaren

later bezocht Pangeran Kraton , in gezelschap van Sultan Moham-

*) Zie boven
,

bl. 280.
s

) Zie boven
,

bl. 118.
s
) G. Muller, bl. 312, wordt bij, in strijd met bl. 351 ,

en, zoo ik

geloof, te onregt , een zoon van Sultan Endra Laia genoemd.
4
) Vgl. boven, bl. 231.

') G. Muller, bl. 290
, 311

,
351 ,

Ilunt B., p. XLIX.
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med, die ook op zijne beurt eene zuster van dien prins, Oetin Se-

ria, onder zijne vrouwen telde, de negerie Tajan , waar hij zich

in het huwelijk verbond met Oetin Najah, eene zuster van Goesti

Arief, die in 1823 tot Pangeran Ratoe of erfprins van Tajan ver-

heven werd. Gedurende de afwezigheid van Pangeran Kraton

overleed zijn vader, de Panembahan, in buitengewoon lioogen ou-

derdom. Hij werd begraven achter den dalem van Simpang, waar

zijn zoon, ijlings teruggekeerd, een gedenkteeken voor hem op-

rigtte, hetwelk sedert als een keramat vaak door de inwoners

bezocht en met bloemen versierd werd. De Sultan van Matan

erkende nu zijnen vriend, aan wien hij zelf het bezit van den

voorvaderlijken troon verschuldigd was, gereedelijk als rijksbestuur-

der van Matan en Panembahan van Simpang, welk laatste echter

steeds als een leen van Matan beschouwd werd. Pangeran Kraton

aanvaardde in 1815 de regering onder den titel van Panembahan

Soeria-ning-rat, en de goede verstandhouding tusschen hem en zij-

nen leenheer schijnt nimmer ernstige stoornis te hebben onder-

gaan 1
).

De Sultan van Matan liet in dit tijdvak Sukkadana geheel aan

zijn lot over, en de Sultan van Pontianak, die zeker van de Indi-

sche regering gemakkelijk verlof zou hebben verworven, om daar

een zijner aanverwanten of kinderen te vestigen, achtte zijn doel

bereikt nu slechts, door de verdelging van die plaats, de handel

van het Matansche rijk geheel was vernietigd. Ten gevolge van

den val van Sukkadana werden ook de overige vestigingen aan de

monden der Matansche rivieren, en met name die aan de Men-

douw 2
), door de handelaren verlaten, en het geringe en armelijke

overschot der bevolking had geene andere toevlugt dan de zeeroo-

verij, en begon ook met de Rajats van Rlitong en andere vreemde

roovers te heulen, die hier vaak eene schuilplaats kwamen zoeken.

De nadeelen daardoor aan den handel van Java met Romeo toege-

bragt, zullen waarschijnlijk de reden geweest zijn, waarom de Indi-

sche regering in 1797 besloot, eene poging tot opbeuring van

Sukkadana te beproeven. Zij benoemde tot regent aldaar Mas

Djoerit, vierden zoon van den verdreven Panembahan van Mam-

pawa, onder den titel van Pangeran Moeda Djaja Koesoema, en

1

) G. Muller, bl. 273, 274, 360.
2

) Zie boven, bl. 273.



361

verstrekte hem eenige voorschotten om den eerlijken handel te doen

herleven. Deze poging mislukte echter geheel en al, en de Pa-

ngeran , die weldra zijn geheele kapitaal zonder eenige vrucht

verteerd zag, vond zich genoodzaakt naar Mampawa terug te koeren 1
).

Het was waarschijnlijk niet lang na deze gebeurtenis, dat zich

aan de bogt van Sukkadana, ter plaatse waar vroeger Goesti Ban-

dar zijne rijstvelden bebouwd had 2
), een geducht roovershoofd

vestigde, die jaren lang deze kusten onveilig maakte, en zich nu

eens met de vorsten van Sambas verbond , om den handel van

Pontianak te benadeelen, dan weder in de soldij van Pontianak

stond, om aan die van Sanibas afbreuk te doen. Deze beruchte

roover noemde zich Datoe Tjamerang ,
maar werd ook wel Radja

Sabrang geheeten; hij was een zoon van Radja Moeda Padang,

broeder van den Sultan van Soeloe. Zijne magt bestond uit 18

tot 24 praauwen , met 800 a 1000 koppen bemand , waarvan 5

praauwen met 200 man onder zijne onmiddellijke bevelen stonden,

terwijl zich zijn neef Datoe Rogat met 2 praauwen en 60 man,

Datoe Bojan
,
de zoon van een te Soeloe gevestigden Arabier , met

2 praauwen en 100 man, Ini-Sari , een orang-kaja van Soeloe,

insgelijks met 2 praauwen en 100 man, en een mengelmoes van

andere roovers met hunne vaartuigen aan hem hadden aangesloten.

In het vruchtbaar oord waar deze roovers, wanneer zij van hunne

togten uitrustten, hunne hutten opsloegen, hadden zij soms in

twee of drie maanden tijds rijst geplant en ingeoogst, die tot hun

onderhoud gedurende het gansche jaar toereikend was. Terwijl

een deel zich aan deze vreedzame bezigheden wijdde, loerde een

ander deel, onder den schijn van zich met de vischvangst bezig

te houden , op de voorbijvarende schepen. Soms werd echter het

verblijf te Sukkadana met Panoembangan of eenig ander der naburige

eilanden afgewisseld. Aan niemand eenige gehoorzaamheid bewijzen-

de, handelde Datoe Tjamerang in deze schier verlaten oorden als heer

en meester, bouwde huizen, haalde zijne praauwen aan den wal

en liet ijzer smeden, terwijl niemand het waagde hem tegenstand

te bieden. In 1816 beproefde hij zelfs een aanval op Simpang

‘) G. Muller, bl. 348, 352, Tobias PIS., bl. 44, Netscher, bl. 16.

De laatste schrijft „Amas Djoerib ,” doch dit is waarschijnlijk een fout.

G. Muller geeft dezen prins den titel van Pangeran Oesoep; de chronolo-

gische misslag van laatstgemelden schrijver is reeds bl. 279 aangewezen.
s

) Zie boven
,

bl. 272.
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en voer met acht groote praauwcn de rivier tot aan de negerie

op. Pangeran Anom, de broeder des Panembahans, riep in allerijl

de weerbare manschappen te wapen
, en het gelukte hun slechts

met de grootste moeite , de roovers tot wijken te brengen en de

negerie voor plundering te behoeden. Sedert 1819 werd echter

Borneo’s Westkust van deze plaag verlost. Datoe Tjamerang begaf

zich toen naar Kelaka op Borneo’s Noordkust. Hij bleef echter

ook daar zijn bedrijf met dezelfde stoutheid voortzetten en den

handel ook der Westkust benadeelen
,

gelijk in het geheel de

maatregelen van het herstelde Nederlandsche gezag , tegen de zee-

rooverij op de Westkust genomen , door het verzuim van betrek-

kingen met den Sultan van Broenei aan te knoopen , in den aan-

vang weinig meer dan eene verplaatsing van het kwaad ten ge-

volge hadden 1
).

De Karimata-eilanden
,

die nog in de eerste helft der vorige eeuw

een eigen hoofd schijnen gehad te hebben, met wien zich een der Sul-

tans van Matan door huwelijk vermaagschapte, om zijn oppergezag

aldaar te bevestigen, en die sedert aan vlugtelingen uit het rijk van

Siak een tijd lang tot schuilplaats hadden verstrekt 2
), waren in het

tijdvak, waarover wij thans handelen, wederom zóó diep gezon-

ken, dat zij nog ter naauwernood aan een veertigtal huisgezinnen

van Orang-laut of Rajats, oorspronkelijk misschien onderdanen van

den Sultan van Lingga, woning en onderhoud verschaften. In de

negerie Palembang op groot-Karimata waren, omstreeks den aanvang

dezer eeuw, eenige weinige Chinesche kolonisten gevestigd 3
). Na

1808 bleven er slechts een klein getal armzalige hutten over , be-

woond door deze Piojats, die in de visscherij van tripang, waarvan

zij jaarlijks omtrent 200 pikols verzamelden, en in het opgaren van

honig, was en vogelnesten, van welke laatste zij de opbrengst

met de vorsten van Matan en Simpang moesten deelen, een sober

middel van bestaan vonden. Gebrek, misschien meer nog dan nei-

ging, noopte hen den zeeroof hiermede te verbinden. Zij hadden

voor hunne strooptogten gezamenlijk slechts twee vaartuigen, ieder

met twee stukken gewapend, en deden daarmede, in vereeniging

‘) G. Muller, bl. 230, 357, 358, 369, 370. Op bl. 358 r. 9 v. o.

meen ik
,
wegens het verband ,

in plaats van „ op de eilanden van Sambas”

te moeten lezen : op de eilanden van Sukkadana.
2

)
Zie boven, bl. 244, 266.

3
) Zie boven, bl. 136.
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mei de Orang-laut van Blitong, jaarlijks gedurende den Oost-moeson

strooptogten langs de Noordkust van Java. Hun opperhoofd Batin

Galang l
) , die onder de bescherming der vorsten van Matan en

Simpang heette te staan ,
zijne zonen Gelon en Singom , of zijn

broeder Ringom , waren de aanvoerders dezer togten
;
door het hu-

welijk van Ringoms dochter, Bitja, met Oewan Ismaïl stonden zij

in betrekking tot de roovers van Kandawangan. Gelon , wiens

dochter Mas Addi met Raden Nalar , zoon van den Panembahan

van Simpang, gehuwd was, werd in 1813 door zekeren Intjeh Ali

gedood ,
die zijn lijk als zegeteeken naar Pontianak voerde 2

).

Eene soortgelijke roover-bevolking bezette doorgaans in dit zelfde

tijdvak de monding der Kandawangan-rivier en de lallooze naburige

kreken. Zij bestond hoofdzakelijk uit Orang-laut, doch met ander

vreemd gespuis vermengd
,

plantte weinig of niets aan en loeide

schier geheel op het water. Wanneer de mannen op roof uitgin-

gen, bleven hunne vrouwen en kinderen, benevens de grijsaards en

eenige slaven, op kleine schuiten op de rivier achter, en wel zooda-

nig, dat doorgaans drie of vier gezinnen op ééne boot vercenigd waren.

Deze achtergeblevenen leefden van visch , die zij zelven vingen, van

kruiden en bladeren , die zij aan den oever verzamelden , en van

een weinig rijst, hun door de mannen gelaten. De kinderen waren

soms jaren oud eer zij een voet aan wal gezet hadden , en daar zij

onder tooneelen van moord en plundering opgroeiden, werd ten laatste

de rooverij ook hun handwerk. Deze roovers verontrustten met hunne

talrijke kleine vaartuigen vooral de stranden van Java, en lieten, gedu-

rende hun afwezen, een der grootste praauwen voor den mond der

rivier kruisen, om, wanneer eenig gevaar naakte, hunne achterge-

laten gezinnen te waarschuwen en zoo mogelijk te beschermen. Hun
voornaamste aanvoerder was de reeds genoemde Oewan Ismaïl

,
onder

wien de Panglima’s Mati , Spala en Tengali en de Anakhoda Rogan

als roover-hoofdliedcn dienden. Ongetwijfeld moesten deze roovers het

regt van zich hier te nestelen door de afgave van een gedeelte van

den buit aan de erfelijke hoofden van Kandawangan , Pangcran

Mangkoe-rat Soema en zijn opvolger Pangeran Tjakra , koopen 3
).

Wij hebben eenige der voornaamste schuilplaatsen van de roovers

in het Matansch gebied leeren kennen. Maar ik mag ook de Ka-

‘) „ Batin” is de titel van de hoofden der Orang-laut.
2
) G. Muller, bl. 274, 307, 308 ,

Cornets de Groot, p. 100, 232.
3

) G. Muller, bl. 290, 297, 310, 317, Tobias
,

bl. 5.
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tapan-rivier zelve niet vergeten , welke niet slechts bevaren werd

door vreemde roovers
,

die de oogluiking en begunstiging van den

Sultan kochten door hem een deel der geroofde goederen af te

staan , maar ook door rooverspraauwen te Kajoeng en Bengadong

door den Sultan en zijne rijksgrooten of bloedverwanten zelven uit-

gerust. Te midden der algemeene verarming en bij de heerschende

neiging tot bet kostbare opium-rooken , waaraan hij met zijne gan-

sche familie verslaafd was, miste de Sultan de middelen tot be-

hoorlijk onderhoud van zijn talrijk gezin , en tot instandhouding

van den luister eener hofhouding, die met zijnen rang overeenkwam.

»De Sultan en grooten van Matan,” zegt een schrijver, die dit rijk

in 1822 bezocht ,
» onderhielden bestendig van zes tot acht groote

praauwen , die langs de kusten van Borneo, de Karimata-eilanden

,

Blitong
,

Riouw
,

ja zelfs van Java op roof gingen. Buitendien

namen ook die praauwen van Matan , welke met koopmansgoederen

geladen op vreemde plaatsen voeren, op hare reis, zoo dikwijls zij

konden, de gelegenheid waar om zich van andere vaartuigen mees-

ter te maken. Behalve deze vaste praauwen , lagen er doorgaans nog

acht of negen andere, die aan hoofdlieden uit andere streken van Bor-

neo toebehoorden, en door den Sultan of zijne rijksgrooten met krijgs-

benoodigheden en levensmiddelen werden voorzien, en daarvoor den

buit met den Vorst deelden, hetwelk dikwijls niet zonder onaange-

naamheden afliep. Elk gewoon roover eigende zich zooveel toe, als

hij , met zijne klewang in de hand en steunende op zijne eigen kracht,

meester kon worden. Niet zelden geraakten zij met elkander hand-

gemeen en de een ontstal den ander weder wat deze verborgen

had. Dikwijls vielen daarbij de goederen in het water
,

die dan ,

grootendeels bedorven, weder opgevischt werden, zoodat zij meestal

slechts weinig voordeel van hunnen roof hadden. Wanneer de roo-

vers het over de verdeeling van den buit niet konden eens worden,

nam de Sultan ,
zoodra hij hen in de rivier of onder zijn bereik

had weten te krijgen, alles weg en gaf aan elk zooveel als hem

raadzaam scheen 1
). De meeste roovers waren arm en bezaten naau-

welijks genoeg, om te kunnen leven. De Sultan zeide mij zelf,

«dat de meeste koopwaren bedorven werden en God hem geen

«geluk of zegen gaf, zoodat men zelden de gestolene goederen

» zoo lang kon bewaren ,
totdat men gelegenheid vond om ze te

’) G. Muller, bl. 245, 24G.
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» verkoopen.” Hij zeide bij dezelfde gelegenheid , » dat het staal

» in hunne handen door de roest verteerd en de rijst in hunnen

» mond tot stof werd” 1
). Nogtans hebben zij geen ander regelma-

tig handwerk of bestaan , en schamen zich om zich op den land-

bouw toe te leggen , zoo lang zij nog gelegenheid hebben , om op

zee te zwerven. De meeste hoofden dier zeeschuimers belmoren tot

het vorstelijk geslacht of zijn er mede vermaagschapt, en de Sul-

tan zou
,
ook met den besten wil , buiten staat zijn om aan deze

rooverijen in eens een einde te maken 2
).

«Gedurende mijn verblijf te Bengadong zag ik aldaar in ver-

scheidene huizen geroofde goederen , als Europesche koffers, linnen,

chitsen, katoenen, kisten met wijn, drukletters, épauletten, horo-

logiën enz., inzonderheid in de huizen van Anakhoda Deika uit

Broenei , Anakhoda Kadar uit Matan , en bij Raga, een Boeginees,

die ook eenige slaven in zijn huis had. De gevangenen , die tot

slaven gemaakt zijn, worden niet opgesloten, maar bebouwen de

ladangs of rijstvelden, kappen hout en gaan op de vischvangst uit.

Hetgeen zij winnen moeten zij grootendeels aan hunne meesters

afstaan, waarvoor zij eene zekere mate van vrijheid genieten. De

naam van slaaf en de herinnering des vaderlands maakt velen in

het begin zeer treurig; maar men laat hen, zoo spoedig mogelijk,

in het huwelijk treden, en neemt hen tusschenbeiden tot leden der

familie aan , zoodat hunne zwaarmoedigheid langzamerhand over-

gaat, en velen, op deze wijze geworven, tegen hunne landslieden

als roovers medegaan 3
).

»De Sultan onderhoudt zich gaarne over zijne voorouders of over

oorlogen en gevechten te land en ter zee. Bij die gelegenheid

schermt hij met handen en voeten, trekt den kris, en geraakt

somwijlen in zulk eene geestvervoering, dat onderscheidene men-

schen, die in zijne nabijheid zaten, daarbij het leven hebben ver-

loren, en de Panembahan van Simpang hem dikwijls de handen

moest vasthouden , om erger kwaad te verhoeden. Dit komt alleen

van het sterke gebruik van opium, waarop hij met zijne familie

zeer verzot is 4
). Daar dit bedwelmende sap voor hem zoozeer

behoefte geworden is, gaf hij mij zijn verlangen daarnaar onbe-

*) G. Muller, bl. 247.
2

) G. Muller, bl. 306.
3

) G. Muller, bl. 248.
4

) G. Muller
,

bl. 310.
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wimpeld te kennen, gelijk ook naar geweren, dubbele pistolen,
1

eene lange fraai bewerkte boot en goede thee. Toen ik meer be-

kend met hem geworden was, sprak hij vrijmoedig en verhaalde

mij het een en ander avontuur van zijne vroegere rooverstogten.

Bij zulk eene gelegenheid vertelde hij , dat hij eens met eene en-

kele praauw op vijf andere jagt had gemaakt, toen hij vernomen

had, dat zich in een dier vaartuigen een kleine hoeveelheid goede

thee bevond 1
).

» Bij zoodanige handelingen kon voorzeker het aanzien des Sul-

tans niet ongedeerd blijven, en zijne rijksgrooten maakten zich

dan ook van zoovele regten meester, dat zij met der tijd bijna

geheel onafhankelijk van den Vorst leefden, die zich met het

staatsbestuur niet bemoeide 2).”

De Panembahan van Simpang schroomde even weinig als zijn

leenheer, de Sultan van Matan
, zich door den zeeroof te verrij-

ken , die ook hier het gewone bedrijf der bevolking was. Het

westelijk deel van bet Simpangsch grondgebied , dat tot de Delta

van Borneo behoort en wel een derde van bet geheel uitmaakt 3
),

verschafte in zijne geheel onbewoonde en schaars door visschers

en rietsnijders bezochte wildernissen, in zijne tallooze stroomen en

kreken aan de roovers gewenschte schuilplaatsen. Ook hielden kleine

rooverspraauwen gaarne haar verblijf in de rivier van Meliouw

,

welke zich in die van Simpang ontlast. Tegen vreemde roovers

,

die ook hier wel voor een aandeel in den buit eene schuilplaats

kochten ,
moest echter de Panembahan vaak op zijne hoede zijn.

Meer dan eens 'vond hij
, wanneer zij onverwachts met groote

en sterk bemande praauwen de rivier tot aan de negerie kwa-

men opvaren, gelijk Datoe Tjamerang in 1816, slechts veiligheid

achter de ijzerhouten omtuining van zijnen dalem 4
).

Ik heb den treurigen toestand der zuidelijke staten van Borneo’s

Westkust in dit tijdvak, zooveel mijne bronnen gedoogen, geschetst.

Wij zullen een tegenhanger van deze schilderij aantrefïen, wanneer

wij thans den blik noordwaarts op Sambas slaan : dezelfde binnen-

landsche oneenigheden , dezelfde verzwakking en verarming des

') G. Muller, bl. 249.
s
) G. Muller, bl. 246. Vgl. verder over de rooverijen van Matan in

bet algemeen Cornets de Groot, p. 196 ,
232.

s

) Vgl. boven, bl. 10, 11.
u

) G. Muller, bl. 222, 228 , 260, 279, 280, 282.
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rijks, dezelfde verdringing van den eerlijken handel door de gru-

welen der zeerooverij.

Sultan Omar Akama’d-din was omstreeks den aanvang van dit

tijdvak overleden, en opgevolgd door zijnen zoon Sultan Aboe-Bekr

Kamaloc'd-din 1
). Een jongere broeder van dien Vorst en zoon

eener bij zit , bekend onder den titel van Pangeran Anom ,
trachtte

den Sultan door allerlei slinksche middelen van zijn gezag te be-

rooven en kwam eindelijk zelfs tegen hem in openbaar verzet. De

Sultan , een zwak man , aan het spel en de vrouwen verslaafd ,

was tegen den even listigen als stoutmoedigen Pangeran Anom niet

opgewassen. Wel is waar werd deze laatste genoodzaakt de hoofd-

stad te ontruimen; doch het was hem niet onbekend, dat in zijns

broeders rijk allengs eene magt was ontstaan, die, naar geheele

onafhankelijkheid strevende, uit den aard der zaak vijandig tegen

den Sultan overstond
, en hem ongetwijfeld met open armen als

bondgenoot zou ontvangen. Hij begaf zich tot de Chinezen van

Montrado , en dezen geneigd vindende om met hem gemeene zaak

te maken , zette hij zich niet ver van de kust aan de Soengei

Doeri neder, waardoor hij tevens in de gelegenheid was verstand-

houding met de zeeroovers aan te knoopen. Hier vertoefde hij vijf

jaren ,
kleedde zich als een Chinees, offerde met zijne nieuwe

vrienden in hunne tempels , dobbelde met hen aan de toptafel en

muntte weldra als opium-schuiver onder hen uit. Van hunne zijde

schonken zij hem een aandeel in de winst hunner goudgraverijen

en bewezen hem zelfs, dewijl zij hun voordeel daarin vonden, eene

zekere mate van gehoorzaamheid en ontzag. Daarentegen onttrokken

zij zich geheel aan de bestaande bepalingen omtrent de recognitie-

gelden, en de Sultan moest zich met een jaarlijksch geschenk,

welks bedrag van hunne willekeur en die van hunnen bondgenoot

afhankelijk was, vergenoegen. Kwamen de afgezanten des Sultans,

om de verschuldigde schatting op te eischen
, dan stelde Pangeran

Anom zich aan het hoofd der Chinezen om hen te verdrijven, en

aarzelde niet des noods geweld daartoe te bezigen, zoodat de oproe-

rige geest en het streven naar onafhankelijkheid door zijn toedoen

onder hen onderhouden en aangevuurd werden 2
).

Na verloop van vijf jaren liet zich Pangeran Anom, door bemid-

deling zijner familie, met zijnen broeder verzoenen, en keerde als

‘) Zie boven, bl. 301.
s

) Ritter, bl. 120, van Kervel, bl. 188.

I. 30
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Pangeran Bandhara — zoo heet te Sambas de rijksbestuurder J

)
—

naar de hoofdplaats terug. Hij liet echter daarom zijne betrekkin-

gen met de roovers geenszins varen
; maar begon , door het gezag

des Sultans gesteund, zijne rooverijcn op gvootere schaal en in

verband met de Ilanons te drijven, zoodat welhaast Sambas als

het geduchtste rooversnest berucht en gevreesd was. Zijne eerste

grootere onderneming rigtte hij in 1799 tegen Banjer-massin. Hij

bevond zich toen aan het hoofd van 15 of 16 penjajaps — zeer

lange, ligt gebouwde en bijna geheel open vaartuigen, met twee

masten en een kadjang-zeil 2
)
— waarmede hij Banjer-massin tot

op twee uren van het fort naderde en op de rivier een vaartuig

des Sultans , dat met paarden van Sumbawa kwam , verbrandde,

terwijl hij de paarden overboord smeet. De Nederlandsche Resident

Bloem voorzag daarop in allerijl eenige vaartuigen van oorlogsbehoef-

ten, en zakte de rivier af, tot hij Pangeran Anom ontmoette, wien

het hem eerst na twee dagen vechtens gelukte te verdrij ven 3
). Sedert

poogde Pangeran Anom, van tijd tot tijd door Datoe Tjamerang bij-

gestaan, vooral aan Pontianak afbreuk te doen, dat reeds sedert 1787

in aanhoudende geschillen met Sambas was gewikkeld geweest 4
).

In dezen tijd had zich do handel der Engelschen in de wateren

van den Archipel zeer uitgebreid. Wel was hun établissement op

Balambangan in 1775 door de Ilanons afgeloopen, en de bezetting

gevlugt 5
); doch zij hadden zich in 1786 schadeloos gesteld door

de inbezitneming van Poelo Pinang, welke kolonie in korten tijd

eene ongeloofelijke vlugt nam. Daarbij stelde in 1795 en volgende

jaren de opeisching uit naam van den Prins van Oranje de En-

gelschen schier zonder slag of stoot in het bezit van Sumatra’s

Westkust, Malakka, Amboina, Banda, en eindelijk ook van Ter-

nate. Op Borneo bezochten zij in dit tijdvak, behalve Broenei 6
),

vooral ook Pontianak , dat zij , niet langer door de tarieven en

verbodsbepalingen van het Nedcrlandsch gezag belemmerd , van

opium en lijnwaden voorzagen 7
). Hoe uitgebreider echter hun

‘) Francis, bl. 16.
2

)
St. John II, p. 183.

3
) Bloem FIS., bl. 18, Tobias FIS., bl. 50.

4

) Ygl. boven, bl. 276, 302 en 361.
5
) Inleiding

,
bl. LUI.

“) Inleiding
,

bl. LY.
7

) Tobias, bl. 67, Leyden
, p. 43, 51, Moor, Notices of the Iud.

Archipel, p. 174.
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handel werd, hoe meer kwetsbare punten hij aan den zeeroof aan-

bood, en de vermetele Pangeran Anom, niet tevreden met den

buit, door de plundering van tallooze inlandsche praauwen verkre-

gen, waagde het zelfs herhaaldelijk Britsche vaartuigen aan te

tasten 1
). Zoo werd in 1803 het schip Susanna van Calcuüa,

kapitein Drysdale, op de hoogte der Pontianak-rivier door de roo*

vers van Sambas in vereeniging met die van Broenei veroverd, en

de geheele Europesche bemanning vermoord 2
). In Maart 1806

schreef Sultan Abdoe’r-rahman van Pontianak aan de hooge rege-

ring te Batavia, dat Pangeran Anom al de handelspraauwen van

Pontianak en elders, die voor de monding der rivieren van Mam*

pawa en Pontianak verschenen, wegnam, en zelfs eenigen tijd ge-

leden een Engelsch schip in den mond der Sambas-rivier aangetast

en den kapitein met al zijn volk omgebragt had; doch dat daarop

twee oorlogsvaartuigen, onder hevel van een broeder des vermoorden

kapiteins, van Poelo Pinang waren gekomen, die, na te Pontianak

berigten te hebben ingewonnen, Pangcran Anom in de Sambas-ri-

vier aangevallen, een deel zijner vaartuigen vernield, en hem zel-

ven, nadat hij een snaphaanschot in de wang had ontvangen, tot

de vlugt genoodzaakt hadden. Dezen brief zond de Sultan met een

Boegineesch vaartuig en door tusschenkomst van een Hollander.,

dien hij te Koeboe uit handen der Ilanons verlost had, naar Java 3
).

‘) Tobias HS.
,

bl. 50, zegt, dat bij viermalen Europesche schepen aan-

tastte
,
doch in het gedrukt verslag spreekt hij slechts van drie.

2

) Waarschijnlijk is dit ongeval
,

reeds met een woord vermeld Inlei-

ding
,

bl. LV
,
een der vier gevallen door den heer Tobias bedoeld.

3

) Brief van den Sultan van Pontianak in Meursinge’s Maleisch Lees-

boek, III, bl. 5—7. De vermoorde Engelsche kapitein heet in dien brief

Ik kan het vermoeden naauwelijks onderdrukken, dat dit eene

verschrijving is voor
,

en dat hetzelfde geval bedoeld is
,

hetwelk

Hunt B., p. XLVIII, in de volgende woorden beschrijft: „In 17G9, cap-

tain Sadler
,
with hïs boat’s crew, was murdered by the Sambas pirates

off Mompava , having a prodigious quantity of gold-dust : they did not

succeed in cutting otf the ship.” Maar het jaartal 17G9? — Op deze vraag
antwoord ik

,
dat de vermelding van kapitein Sadlers lot onmiddellijk wordt

voorafgegaan door die van het lot der Susanna in 1803, en gevolgd door
die van den moord van zekeren Ilopkins in 1806 (die evenwel

,
zooals wij

beneden, p. 380, zien zullen, eerst later plaats had); dat Dunt al de andere geval-

len van zeerooverij, waarvan hij gewaagt, in chronologische orde opnoemt;
dat een aanval van roovers van Sambas op een Engelsch schip in 17G9
naauwelijks aannemelijk is; dat, gelijk wij beneden zien zullen, de Panem-
bahan van Mampawa

,
Sjerief Kasim

,
van medepligtigheid aan den moord

van kapitein Sadler beschuldigd werd
,

hetgeen ons noodzaakt een later

tijdvak daarvoor aan te nemen; en dat het opstel van den heer Ilunt

30*
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In weêrwil der ondergane tuchtiging, waarvan hij eene gevoelige

herinnering in een door zijne wond nagelaten lidteeken met zich

droeg *) , liet Pangeran Anom zich niet van verdere rooverijen af-

schrikken. In het volgende jaar schreef de Sultan van Pontianak
t

dat hij eenigen tijd te voren eene brik had uitgerust, om naar

Samarang te zenden , doch dat Pangeran Anom met zijne praau-

wen op de rivier van Pontianak verschenen was en de brik had

aangetast , die zoovele kanonschoten ontvangen had , dat zij buiten

staat was gesteld , om verder dienst te doen 2
). De Sultan meldde

echter te gelijker tijd, dat hij zich sedert met Sambas verzoend

had en daardoor de handel van zijn rijk eenige verademing had

erlangd 3
). Doch eer ik voortga de verrigtingen en lotgevallen van

Pangeran Anom te verhalen, eischt de zamenhang der gebeurtenis-

sen , dat wij thans den blik naar Pontianak wenden.

Men moet het betwijfelen of Sultan Abdoe’r-rahman , die in zijne

jeugd door den zeeroof den grondslag tot zijne fortuin had gelegd,

ook in zijnen ouderdom het wel beneden zich achtte, om zich door

geschenken der roovers tot oogluiking voor hunne euveldaden te

laten bewegen. Ik heb reeds opgemerkt 4
), dat de Ilanons om-

streeks dezen tijd schuilplaatsen vonden ,
niet slechts in Matan ,

maar ook in Koeboe, eene volkplanting, die niet lang te voren —
het juiste jaar is mij onbekend — door een Sjerief, bloedverwant

van den Sultan van Pontianak
,

gesticht was 5
). Uit de verant-

woording des Sultans in den reeds vermelden brief blijkt, dat hij

door de Indische regering verdacht werd gehouden van zelf met

deze Ilanons te heulen. Hij werpt deze beschuldiging herhaaldelijk

van zich onder de verklaring, dat zich geen dezer roovers te Pon-

tianak of in de landen waarop hij invloed kon oefenen ,
zoo

als Mampawa en Sangouw
,

ophield , maar dat hij de rnagt niet

had om te beletten , dat de vorsten van Matan en Koeboe hen

beschermden 6
). Het is echter naauwelijks te denken , dat de in-

over Borneo, zooals bet is uitgegeven, van fouten in namen en jaartallen

wemelt.

*) Dit wordt uitdrukkelijk gezegd door Bloem IIS.
,

bl. 18.
2
)

Brief van den Sultan van Pontianak bij Meursinge, t. a. p. ,
bl. 10.

3
) Aid., bl. 8.

4
) Zie boven, bl. 351.

B
)

Zie boven, bl. 10. In 1822 regeerde bier Sjerief Mohammed (G.

Muller, bl. 221), maar of deze zelf de stichter der kolonie was, durf ik

niet bepalen.
6

) Zie den reeds aangehaalden brief, bl. 8— 10 passim.



vloed van Abdoe’r-rahman te Koeboe ontoereikend zou geweest zijn,

om deze gevaarlijke roovers vandaar te verwijderen
, tenzij wij

welligt moeten aannemen , dat de Ilanons magtig genoeg waren
,

om zich door geweld te verschaffen, wat hun niet goedschiks ver-

leend werd.

Tot het heulen met de zeeroovers kan de Sultan van Pontianak

misschien gebragt zijn door den treurigen staat, waarin zich om-

streeks dezen tijd zijne geldelijke aangelegenheden bevonden. Sedert

de Hollandsche faktorij was ingetrokken, was Pontianak een tijd

lang een middelpunt geweest voor den handel der Engelschen in

deze streken, tevens druk bezocht door de Portugezen van Macao,

de Arabieren van Maskate en Mokka, en talrijke praauwen van alle

deelen van Borneo , van Bali, Lombok, Sumbawa en Java. In de

laatste jaren was echter dit verkeer aanzienlijk afgenomen
; de toe-

nemende bloei van Poelo Pinang had een groot deel van den in-

landschen handel aangetrokken
, de aanhoudende oorlog der Engel-

schen met de Hollanders, en het verbod om zilveren specie uit

Java uit te voeren, had den handel met Java schier vernietigd, en

de onveiligheid der kusten door de zeerooverij had krachtig medege-

werkt , om het aanzien van Pontianak te doen dalen 1
). Daaren-

boven , tot hoe grooten graad van bloei Abdoe’r-rahman zijne stich-

ting ook had opgevoerd, hij zelfwas steeds onvermogend gebleven.

Verkwistend en zeer gesteld op uiterlijke praal , had hij de schat-

ten , vroeger verzameld, weldra zien vervlieten. Thans deinsde hij

voor geene middelen terug om zich het geld te verschaffen, dat

hij behoefde om zijnen uitwendigen staat te handhaven. Daar hij

zich steeds het voorkomen van rijkdom wist te geven
,

genoot hij

bij de vreemdelingen doorgaans een onbepaald krediet. Zijne schul-

den te verbergen was zijne bijzondere zorg; maar hij was daar-

door gedurig genoodzaakt het eene gat met het andere te stoppen
,

en goederen voor veel lager prijs te verkoopen dan hij ze had in-

gekocht. Op deze wijze stapelde hij tot aan zijn dood schulden

op schulden en wikkelde zich gedurig in grootere moeijelijkheden.

Zijne voornaamste schuldeischers waren de Boeginesche handelaars,

en daar hij genoodzaakt was hen te vriend te houden
, moest hij

dikwijls voor hunne ontduiking der inkomende regten het oog lui-

ken. Tegen de Chinezen was hij echter altijd zorgvuldig op zijne

) Leyden, p. 43.



hoede. Herhaaldelijk deden zij hem aanbiedingen om de regten

der haven te pachten , doch hij wilde daarin nimmer toestem-

men, de twisten tusschen de Chinezen en Boeginezen, waartoe dit

aanleiding zou geven, voorziende. Doch te midden zijner moeije-

lijkheden was hij gedurig het slagtoffer van de listen van Arabi-

sche fortuinzoekers , en ofschoon zelf een volleerde veinsaard

,

liet hij zich door de geveinsde godsvrucht dezer bedriegers ver-

leiden , om hen groote sommen voor te schieten , die nimmer

werden terugbetaald 1
). In het algemeen stelde Abdoe’r-rahman

grooten prijs op den naam van mildheid en edelmoedigheid , de

deugden die door de Arabische dichters steeds als de echte ken-

merken eener vorstelijke geaardheid worden geprezen. » Zijne mild-

heid,” zegt een schrijver, «kende geene grenzen en niemand klopte

onverhoord aan de poorten zijner woning. Zijne beteldoos was

zijne geldkist en stond immer open voor hem. Zij was de ther-

mometer van zijn vermogen , dan eens tot den hoogsten graad

rijzende, dan weder verre beneden het vriespunt dalende , al naar-

mate hij de tranen zijner onderdanen gedroogd, hunne rampen

gelenigd had ,
of hun te gemoet gekomen was in ondernemingen ,

waartoe geld en goede raad bevorderlijk konden zijn” 2
). Wat

bij eene zoodanige levenswijze de zorgen des Sultans ten toppunt

moet gevoerd hebben, was de buitengewone talrijkheid van zijn

gezin. Het getal zijner zonen en dochteren bedroeg meer dan 80

,

van welke bij zijnen dood in 1S08 nog 41 zijn verlies beween-

den , en voor eenige jaren reeds berekende men dat zijne nako-

melingschap tot G00 zielen was aangegroeid 3
).

De dood kwam ten laatste een einde maken aan de ongelegen-

heden , waarin zich Sultan Abdoe’r-rahman gewikkeld had. Toen

hij zijn einde voelde naderen, verzamelde hij de voornaamste in-

gezetenen van Pontianak rondom zich , om hun bekend te ma-

ken , dat hij zijnen zoon Sjerief Kasim , den Panembahan van

Mampawa, tot zijnen opvolger bestemd had, terwijl hij tevens een

bode afzond om dezen te ontbieden. Doch het gedrag van dezen

Vorst had tot vele en gegronde klagten aanleiding gegeven. Als

staaltjes van zijne willekeurige en wreede handelingen verhaalde

men , dat hij den schipper eener Chinesche jonk ,
wien hij 8000

J

) Leyden, p. 45, 46, Raffles
, p. 73.

*) Ritter, bl. 205.
3

) Ritter, bl. 206, Ilunt B.
,

p. XXVII.



373

Spaansche matten schuldig was, om do betaling te ontduiken, had

laten vergiftigen, en dat hij medepligtig was geweest aan den moord

van kapitein Sadler , den gezagvoerder van een Engelsch vaartuig

,

door de roovers van Sambas omgebragt, omdat deze 30,000 Spaan-

sche matten van hem te vorderen had. De hoofden van Pontianak

waren dus zeer bevreesd van in hunnen nieuwen meester een wreed-

aardigen dwingeland over zich gesteld te zien , wiens euveldaden

het land hunner inwoning in denzelfden toestand als Sambas bren-

gen en aan het misnoegen der Engelschen blootstellen zouden.

Zij vervoegden zich daarom des anderen daags weder bij den Sul-

tan, verklaarden hem dat zij, liever dan den Panembahan als hun-

nen Vorst te erkennen, Pontianak zouden verlaten, en wisten hem

te bewegen zijnen tweeden zoon, bij eene vrouw van minderen

rang verwekt, tot troonsopvolger te benoemen. De Sultan gaf zijne

toestemming, en toen de Panembahan den dag daaraan te Pontianak

kwam, werd hij van dit besluit onderrigt. Toen hij in de tegenwoor-

digheid zijns vaders verscheen, berispte deze hem met strenge woor-

den over zijne misdrijven en vermaande hem tot boetedoening eene

bedevaart naar Mekka te ondernemen. Vervolgens ontbood de Sul-

tan den heer Durn, een Engelschman, dien hij kort te voren voor

het bedrag eener aanzienlijke lading had opgeligt. Hij smeekte hem

om vergiffenis , en waarschuwde hem voor den Panembahan als

een man van slechte inborst, hem op het hart drukkende, dat hij

zich voor alle zamenkomsten met hem, tenzij in het openhaar, zoude

wachten. Kort daarop gaf de Sultan, den 28steu Februarij 1808,

na eene ziekte van slechts weinige dagen, in ongeveer 66jarigen

ouderdom den geest x
).

Sultan Aldoe’r-rahman is misschien de merkwaardigste man, dien

Borneo immer heeft opgeleverd. Hij bezat in liooge mate zoowel

de deugden als de gebreken van het volk, waarvan hij stamde.

Zijn innemend voorkomen, zijne minzaamheid en vrolijkheid in

‘) Leyclen
, p. 43, 44. Deze schrijver plaatst zijn dood op den 26sten

Febr.; door een vergissing naar het schijnt in de vereffening van de Mo-
hammedaansche en Christelijke jaartelling. De sterfdag des Sultans was
volgens den brief van Sultan Kasim bij Meursinge, III, bl. 11, de eerste

Moharram van het jaar 1223 der Hedjra, d. i. volgens Wüstenfeld Ver-
gleichungstabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung, S.

50, de 28ste Febr. 1808. Volgens Leyden was de Sultan ongeveer 70,
volgens Ritter G4 jaar oud. Heb ik boven

,
bl. 249 ,

zijn geboortejaar te

regt
,

volgens Hartmann, op 1742 gesteld, dan moet hij 65 of 66 jaar

oud z\jn geweest.
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den omgang wonnen aller harlen, en liet lijdt geen twijfel, dat zijne

onderdanen hem in het algemeen met liefde en achting beschouwden,

gelijk nog zijn naam te Pontianak steeds met eerbied genoemd en zijn

graf als een heiligdom vereerd wordt 1
). Men zegt zelfs, dat, uit

eerbied voor zijne nagedachtenis, nimmer een zijner talrijke schuld-

eischers zijne nakomelingen is lastig gevallen. Zijne begaafdheden

waren zeker meer dan gewoon. Wel is waar heeft men beweerd, dat

zij meer die waren van een schrander koopman, dan van een soeverei-

nen Vorst; doch het is onmiskenbaar, dat hij onder zijne bonte en

uit alle oorden zaamgeraapte bevolking orde en geregtigheid, en een

zekeren, althans uitwendigen, eerbied voor godsdienst en goede zeden,

met evenveel buigzaamheid als behendigheid wist te handhaven.

Ik heb vroeger opgemerkt 2
), dat de Boeginezen en Maleijers te

Pontianak verpligt waren bij de eerste oproeping onder de wapenen

te verschijnen, eene verpligting die zich ook tót de Chinezen uit-

strekte, in welke echter minder vertrouwen werd gesteld. De heer

Burn geeft de gunstigste getuigenis aangaande de bereidwilligheid,

waarmede steeds aan den eersten wenk werd gehoor geven, en zegt

dat hij meermalen getuige was, dat in een half uur of minder de

gansche weerbare magt van Pontianak op de been was, en eene

vaardigheid betoonde, die een sprekend contrast vormde' met de ge-

wone vadsigheid en lusteloosheid der Maleische negeriën.

Doch zoo wij al Abdoe’r-rahmans regeerkunst bewonderen , de

onpartijdige geschiedenis mag niet vergeten, door welke onverschoon-

lijke middelen hij zijn gezag verworven en uitgebreid had, noch

ook dat in zijn huiselijk leven de donkere zijde van zijn karakter

zich in verregaande oploopendheid, ijverzucht en barbaarsche wreed-

heid in het bestraffen van ieder vergrijp openbaarde. Het aantal

der slagtoffers zijner jaloerschheid moet zeer aanzienlijk geweest zijn,

en men zegt dat hij meer dan eene zijner vrouwen of bijzitten ,

op het vermoeden van geschonden huwelijkstrouw, levend met hare

ware of vermeeende minnaars liet verbranden 3
).

Toen Sultan Ahdoe’r-rahman gestorven was, weigerde de Pangeran,

die tot troonsopvolger bestemd was, uit vrees van moeijelijkheden

uit zijns vaders ontzaggelijke schulden voortspruitende, de regering

te aanvaarden-, en de hoofden der bevolking werden met veel moeite

‘) Vgl. hierover boven, bl. 15.
s

) Boven, bl. 256.
3

) Ritter, bl. 201 , 205 ,
Leyden

, p. 45, 46, 53.
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en na langen tegenstand door geschenken en beloften bewogen, om

Sjerief Kasim als Sultan te erkennen. De nieuwe vorst verbond

zich tot de stipte betaling van zijns vaders schulden en getroostte

zich een goed deel zijner eigene pretensiën op de invloedrijkste

Arabieren aan zijne zucht naar het oppergezag ten offer te bren-

gen x
). Opmerkelijk is het dat Sultan Kasim van den dood zijns

vaders en zijne aanvaarding der regering onmiddellijk, hij eenen

brief van 12 Maart 1808 , kennis gaf aan de hooge regering te

Batavia, en haar tevens herigtte dat h Ü een zijner broeders naar

Mampawa had gezonden, om er het bestuur als zijn wakil of ste-

dehouder waar te nemen 2
). De betrekkingen met het bewind van

Java werden dus blijkbaar op den duur onderhouden. Kort daarna

stond Sultan Kasim het bestuur over Mampawa met den titel van

Panembahan af aan Goesti Djati, zoon van den in 1787 verdreven

Panembahan van Mampawa , hetzij bij daartoe door de zucht om
zijns vaders ongelijk goed te maken of door eenige andere reden

bewogen werd. Hij zelf verloor daarbij weinig, daar de hulpbron-

nen van Mampawa zoo gering waren, dat het naauwelijks zijnen

gebieder kon onderhouden , en de reeds bejaarde en zwakke Vorst,

die daar nu onder den titel van Panembahan Soeria Nata Koesoe-

ma de regering aanvaardde, ofschoon in zijn hart Sjerief Kasim

weinig vriendschap toedragende, geheel aan zijnen invloed onder-

worpen bleef. Sjerief Kasim, die zelf eene zuster van den nieuwen

Panembahan onder zijne vrouwen telde of geteld had, verbond

bovendien zijnen oudsten zoon Aboe-Bekr in het huwelijk met eene

van diens dochters 3
).

Het gedrag van den nieuwen Sultan na zijns vaders dood schijnt

de vrees, die men voor hem gekoesterd had, niet gewettigd en

vrij algemeene reden tot tevredenheid gegeven te hebben. Alle

overtollige uitgaven afsnijdende en zorgvuldig het aangaan van nieu-

‘) Leyden
, p. 44, 45, Ritter

,
bl. 206.

2
) Tobias HS., bl. 116. Zie den brief bij Meursinge, III, bl. 11, 12.
3

) Het kan zijn, maar dunkt mij minder waarschijnlijk, dat dit huwelijk

reeds voor de verheffing van den Panembahan
,
wien Sjerief Kasim al sedert

jaren vergund had met den titel van Radja te Mampawa te wonen (zie bo-

ven, bl. 261), gesloten was. Dit huwelijk wordt vermeld door Tobias IIS. bl.

59, en ald. bl. 46 noemt hij Sjerief Kasim met den Vorst van Mampawa ver-

maagschapt door het huwelijk van zijn zoon en broeder. Daarentegen zegt

hij in het uitgegeven verslag, bl. 55, dat Sjerief Kasim met eene zuster van

den Vorst van Mampawa gehuwd was, wat ik wegens het meeerder gezag

van dit latere stuk in den tekst ben gevolgd. Zie verder de noot op bl. 261.
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we schulden vermijdende, leide hij zich met ernst toe op de liqui-

datie van zijns vaders verwarde zaken , die echter in zoodanigen

toestand waren, dat hij een aanzienlijk deel der taak aan zijnen

opvolger, Sultan Othman, heeft moeten overlaten. De Arabieren en

andere bedriegers, die zooveel misbruik van zijns vaders vertrou-

wen gemaakt hadden, verwijderde hij langzamerhand uit zijn rijk,

ofschoon hij voortging aan de Arabische handelaars vrijdom van

regten toe te kennen, ten gevolge waarvan b. v. in 1811 Poutianak

door twee schepen regtstreeks van Maskate bezocht werd. De Boe-

ginesche smokkelaars noodzaakte hij de vastgestelde regten te be-

talen , hetgeen echter bij den bekenden tegenzin dezer natie , om
zich aan dergelijke heffingen te onderwerpen, ten gevolge had, dat

zij grootendeels ophielden zijne haven te bezoeken 1
). Ook bet

getal der Chincsche jonken, die Pontianak bezochten, vroeger van

8 tot 15 ’sjaars bedragende, was nu tot hoogstens vijf gedaald.

Fan Siam kwamen jaarlijks twee of drie kleine jonken, hoofdzake-

lijk met zout bevracht, maar welker lading zelden meer dan eene

waarde van 700 of 800 Spaansche matten bedroeg. De invoer met

Engelsche schepen werd in 1810 op 210,000, in 1812 op 511,000

realen geschat. Hij bestond voornamelijk uit opium (in 1810 95

kisten van gemiddeld 1000 realen de kist) en lijnwaden. De in-

voer dezer artikelen met Boeginesche praauwen was waarschijnlijk

veel aanzicnlijker
,
doch kon, daar zij zich aan geen onderzoek

willen onderwerpen , niet met naauwkeurigheid bepaald worden.

Eene ruwe berekening, in 1815 gemaakt, stelt den gezamenlijken

invoer op 200 kisten opium, 1500 corges 2
)

zwart linnen, 1000

corges Gerassen, 2000 pikols ijzer, 250 kojangs zout en 1200

kojangs rijst. Koetei en Passir op de Oostkust, vroeger hoofdzake-

lijk door de handelaren van Pontianak van opium, lijnwaden en

ijzer voorzien, zagen sedert de opkomst van Poeloe Pinang die

behoeften schier alleen onder Engelsche vlag aangevoerd 3
).

De inkomsten van den Sultan bestonden uit de inkomende reg-

ten , de regten op het vervoer naar de bovenlanden , de hoofdgel-

*) Leyden, p. 47.
2

) Corge, het Portugesche „corja”, is eene in Indië in den manufactnur-

handel gebruikelijke uitdrukking voor een aantal van 20 stukken. Geras-

sen zijn, meen ik, eene soort van wollen stolïen, naar de Duitsche stad

Gera genoemd.
3

) Leyden, p. 51, Raffles, p. 74, Moor, Notices of the Ind. Arch.

,

p. 174, Bloem HS.
,

hl. 15, 1G, Tobia3 PIS., bl G6.
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den der Chinezen en eenige andere van ondergeschikt belang. Het

tarief van inkomende regten was matig gesteld en bedroeg 6 per-

cent op de lijnwaden, 50 realen op de kist opium, 1 reaal per

pikol ijzer, staal, tin of salpeter, 6 realen per kojang zout, 4

realen per kojang rijst , 2 realen per pikol was uit de bovenlan-

den. In 1812 rekende men, dat op den geheelen invoer met En-

gelsche schepen slechts omtrent 9000 realen aan regten betaald

waren. Van het kojang zout werden andermaal 6 realen geheven

bij het vervoer naar de bovenlanden ; de gezamenlijke uitvoer der-

waarts werd gerekend omtrent 8000 realen aan regten of tollen op

te leveren, liet hoofdgeld der Chinezen werd op 1G000 realen ge-

schat, waarbij nog kwam één reaal van eiken Chinees die zich in

het rijk kwam vestigen, en 15 van eiken terugkeerenden 1
). Deze

opgaven leveren geen toereikenden grondslag voor eene berekening

van het gezamenlijk bedrag der inkomsten op; maar het is gemak-

kelijk na te gaan, dat zij bezwaarlijk voldoende konden zijn voor de

behoeften van eenen Vorst, die met het onderhoud eener zoo talrijke

familie en de kwijting van zoo aanzienlijke schulden bezwaard was 2
).

Het is dus geenszins te verwonderen dat Sultan Kasim, schoon

zich van alle openlijke deelneming aan den zeeroof onthoudende,

echter gaarne de gelegenheid aangreep, om zich een deel van den

buit toe te eigenen. Hij werd althans daarvan meer nog dan zijn

vader verdacht gehouden, en zeker is het, dat vaak geroofde goede-

ren van Koeboe, Kandawangan en Blitong naar Pontianak ten verkoop

gebragt werden en een aantal Javanen, door de roovers gevangen

gemaakt, er zonder hoop op verlossing in slavernij verkwijnden 3
).

In uiterlijk voorkomen en manieren had Sultan Kasim veel van

zijns vaders minzaamheid, beschaafde manieren en vleijende taal

geërfd; zijne houding was achtbaar en vorstelijk, en in den om-

gang met Europeanen was zijne beleefdheid geheel op de Europe-

sche leest geschoeid. In verstand en oordeel muntte hij zoozeer

boven het gros der Maleische vorsten uit, dat men hem den bijnaam

van »de verstandige’’ gegeven vindt. Velen, die met hem slechts

oppervlakkig in aanraking kwamen, zijn daarom onuitpultelijk in

zijnen lof; doch die hem van nader bij leerden kennen, zagen in

hem slechts den sluwen veinsaard en geslepen intriguant. Groot

') Leyden ,
Moor en Bloem

,
t. a. p.

!

) Tobias HS., bl. 48.
3

) Bloem HS.
,

bl. 14; vgl. Leyden, p. 49.
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was zijn vertoon van godsdienstigheid, maar men beweert dat liet

alleen strekken moest om indruk op de menigte te maken, die dan

ook zeer aan hem gehecht was, ofschoon de Boeginezen hem niet

vergeven konden, dat hun smokkelhandel door hem met zoo veel

minder toegevendheid dan door zijn vader werd aangezien. Wij

zullen later zien, dat de trouwlooze aard van Sultan Kasim bij het

herstel van het Nederlandsch gezag op Borneo in 1818 maar al te

duidelijk gebleken is 1
).

Niet lang na den dood van Sjerief Abdoe’r-rahman hervatte de

Sultan van Sambas, of liever Pangeran Anom wiens werktuig hij

was, de vijandelijkheden tegen Pontianak en deed een aanval op

Mampawa, welks fort hij op het punt was te veroveren. Sjerief

Kasim rekende zich verpligt zijnen vasal bij te springen. Hij trok

met 2000 man naar Mampawa, versloeg het leger van Sambas, welks

geschut hij veroverde, en maakte een groot aantal gevangenen, die

allen te Pontianak werden ter dood gebragt, terwijl hunne hoofden

openlijk werden ten toon gesteld. Ter zee echter was Sjerief Kasim

tegen Pangeran Anom niet opgewassen. Ofschoon deze prins waar-

schijnlijk reeds vroeger met de Ilanons in betrekking had gestaan,

vind ik ze eerst omstreeks dezen tijd uitdrukkelijk als zijne bond-

genooten vermeld, en daar het aantal dezer roovers, die in dit tijd-

vak in de wateren tusschen Borneo en Sumbawa kruisten, of op

verschillende punten der kust van deze en de naburige eilanden

gevestigd waren, op naauwelijks minder dan 10,000 weerbare man-

nen geschat wordt, kan men nagaan welke verwoestingen zij aan-

rigtten en wat ook de handel van Pontianak daardoor te lijden had.

Te Sambas zelf had zich een groot aantal hunner onder de be-

scherming van den Sultan nedergezet 2
).

De Nederlaudsche bezittingen in den Archipel, die de Engelschen

uit naam van den Prins van Oranje hadden in bezit genomen, wa-

ren hij den vrede van Amiens aan de republiek teruggegeven
;
doch

alleen de overgave der Molukko’s had werkelijk plaats gehad 3
)

,

daar de tijding van den in 1803 op nieuw uitgebroken oorlog de

teruggave der overige was voorgekomen 4
). In 1810 vielen de Mo-

5

)
Ritter, bl. 207, G. Maller, bl. 276, Muntinghe, bl. 174, 175,

Hartmaan IIS. I, bl. 10, Bloem HS., bl. 11, 12, TobiasHS., bl. 46— 48.
2
) Leyden, p. 33, 47, 48, Rafïïes, p. 45.

3

)
De Jonge

,
Geseb. v. b. Ned. Zeewezen, VI, II, bl. 563.

4

) Newbold
,
Straits-Settlements

,
I, p. 126.
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lukko’s op nieuw den Engelschen in handen 1
). Toen in hetzelfde

jaar Holland hij het Fransche Keizerrijk was ingelijfd , stelde Sir

Thomas Stamford Raffïes aan den Gouverneur-Generaal van Britsch-

Indië eene expeditie naar Java voor, ten einde den vijand van Groot-

Brittanje van de hulpmiddelen van dit schoone eiland te bcrooven.

Raffles werd daarop als agent naar Malakka gezonden , ten einde

het welslagen der onderneming door voorloopige maatregelen en de

inwinningr der noodisre informatiën voor te bereiden. Inzonderheid

deed zich de vraag voor, welke weg voor de expeditie de veiligste

en beste zou wezen ,
die om de Noord en Oost van Borneo door

Straat Makassar, of die langs Borneo’s Westkust. In Mei 1811 zond

Raffles kapitein Greigh van de brik Minto naar Pontianak met brie-

ven aan den Sultan , waarbij deze verzocht werd de noodige hulp

te verleenen tot het onderzoek van den doortogt tussehen Karimata

en de Westkust van Borneo. Bovendien had Rallies aan zijnen

zendeling eene instructie gegeven , die hem voorschreef gebruik te

maken van de goede diensten van kapitein Burn, die zich nog bij

voortduring te Pontianak ophield, liet doel der zending werd vol-

komen bereikt , en de heer Greigh ontving zoodanige inlichtingen

omtrent de bruikbaarheid van den genoemden doorlogt
, dat alle

twijfel in het gemoed van Rallies werd weggenomen. Den 18den

Junij 1811 vertrok de expeditie, sterk 90 zeilen, onder Lord Minto

van Malakka, en, volgens den raad van Rallies tussehen Karimata

en de kust van Borneo doorzeilende, had zij den 50sten Julij, zon-

der eenig ongeval of moeijelijkheid , de kust van Java bereikt 2
).

Men weet hoe noodlottig de afloop was voor de Nederlandsche wa-

penen ;
reeds den 18deü September werd Java bij verdrag aan de

Britten overgegeven , en Rallies werd door Lord Minto tot Luite-

nant-Gouverneur van dat eiland en zijne onderhoorigheden benoemd.

Van geheel anderen aard was de briefwisseling die Rallies , ins-

gelijks terwijl hij zich nog te Malakka bevond, met den Sultan van

Sambas had aangeknoopt. Het schip Malacca
,

geladen met tin en

manufacturen ter waarde van 19000 realen , kapitein Ross
, was

door de roovers Abang Rasib, Intjeh Daoed en hunne bondgenooten

nabij Muntok afgeloopen , de kapitein vermoord en de buit naar

Sambas gevoerd. Rallies
,

niet volledig van de betrekking der roo-

vers tot Sambas onderrigt
,

schreef daarop aan Pangeran Anom
,

‘) Van Kampen, III, II, bl. 482, 483.
2

) Raffles, p. 40, 41, 87.
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met verzoek om de roovers te vatten en de gestolen goederen voor

de wettige eigenaars aan te houden. Geen antwoord ontvangende

,

wendde hij zich tot den Sulten zelven , die er openlijk voor uit

kwam, dat de Ilanons zijne hondgenooten waren, en het verzoek

van den Britschen agent zonder omwegen afsloeg. Een ander schip,

de Commerce, kapitein Chapman, viel omstreeks denzelfden lijd *)

in handen van den Radja van Serawak, een bloedverwant van den

Sultan van Sambas , en die mede tot de roovers van die plaats

in betrekking stond. Dit schip was , ten gevolge van het verlies

van zijn roer, op een der kleine eilanden nabij de kust vastge-

raakt., en werd daarop door de roovers overvallen, die zich van

de lading meester maakten, den tweeden stuurman Ilopkins, die

bij afwezigheid van den kapitein het gezag voerde , om het le-

ven bragten , het overige scheepsvolk , ten getale van 45 man

,

als slaven naar Broenei zonden, en het schip, na het vooraf, doch

zonder vrucht, aan den Sultan van Pontianak ten verkoop te heb-

ben aangeboden, aan de vlammen prijs gaven. Pangeran Anom
had te Sambas onder zijn onmiddellijk hevel vier Europeesch ge-

tuigde schepen en eene groote hoeveelheid praauwen , met welke

hij telken reize de rivier uitliep, plunderende alles wat hem voor-

kwam. In Maart 1811 greep hij twee Chinesche jonken aan, die

voor de bank aan den ingang der rivier van Pontianak lagen, en

sleepte de eene met hare kostbare lading in zegepraal weg, terwijl

de andere door de gewapende praauwen van Sultan Kasim, die tot

ontzet kwamen opdagen, met moeite verlost werd. In dit en het

vorige jaar stroopten de roovers van Sambas tot voor den mond der

rivier van Banjer-massin , en meermalen zonden zij eene uitdaging

aan den Sultan van Pontianak, onder verklaring, dat zij niet slechts

alle Chinesche jonken , maar ook alle Engelsche schepen zouden

wegkapen, die zij konden meester worden 2
).

Men zou verwacht hebben, dat de verovering van Java, die En-

geland de oppcrmagt in den ganschen Indischen Archipel had ver-

worven ,
aan Pangeran Anom en de met hem verbondene roovers

eenig meerder ontzag voor de Engelsche wapenen zou hebben inge-

boezemd. Het tegendeel had plaats en nimmer waren de kusten van

‘) En dus niet in 1806, zoo als Hunt schrijft, B.
,

p. XLVIII
,
en

door Logan
, p. 512, St. John, II, p. 146, en ook door mij Inleiding,

bl. LVI, daaruit is afgeschreven.
2

) Raffles, bl. 46—48.
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Java aan stouter rooverijen blootgesteld dan in 1812, niettegen-

staande de Wellington en Modest de eer der Britsche vlag in ont-

moetingen met de roovers schitterend handhaafden 1
). Men ontving

berigt dat het Engelsche schip Coromandel, op een der Karimata-

eilanden gestrand, door Pangeran Anom afgeloopen
,
geplunderd en

in brand gestoken was. Omstreeks denzelfden tijd was een Porlu-

geesch schip van Macao, welks kapitein of carga aan wal was, door

hem overvallen en naar Sarabas gevoerd. De vrouw van kapitein

Ross en hare zonen zuchtten nog steeds te Sambas in slavernij ,

en van negen Europesche gevangenen van het schip Ilecate, die de

Pangeran had in handen gekregen, werden twee vermoord, en vijf

op barbaarsche wijze verminkt, terwijl de twee overige ontsnap-

ten 2
). Het werd tijd, dat een krachtige maatregel een einde kwam

maken aan deze geweldenarijen. Daarbij verzuimde Sultan Kasim

geenszins, het Engelsche gouvernement tegen zijnen vijand op te

zetten. Sommige schrijvers beweren, dat deze Vorst zelf een aan-

deel had verkregen in den buit van de Coromandel 3
) ,

terwijl an-

deren het doen voorkomen, als of enkel de voorstellingen van Sultan

Kasim bij het Engelsch gouvernement de oorzaak waren van de

tuchtiging, straks daarna aan Sambas wedervaren 4
). Zoo wij de

sedert lang bestaande vijandschap tusschen den Sultan van Pon-

tianak en Pangeran Anom in aanmerking nemen, zal ons de eerste

beschuldiging niet zeer waarschijnlijk voorkomen; en de hoon door

laatstgemelden aan de Britsche vlag herhaaldelijk aangedaan , le-

verde zeker grond genoeg op voor eene geduchte strafoefening, ook

zonder dat het Britsch bestuur door Sultan Kasim daartoe werd

aangezet.

Nadat aan kapitein Bowen, den oudsten officier der Britsche zee-

magt te Batavia gestationneerd , berigt was gegeven van het ge-

beurde met de Coromandel
,

gaf deze zijn voornemen te kennen

om dadelijk Sambas aan te tasten, doch vroeg, daar de bemanning

der schepen niet voltallig was , aan Generaal Gillespie , Komman-
dant der troepen , een hondertal manschappen om als zeesoldaten

te dienen. Generaal Gillespie leverde krachtige vertoogen in tegen

‘) Cornets de Groot, p. 163.
2

) Hunt B.
, p. XLIX, Raffles

, p. 198, Cornets de Groot, p. 163,
G. Muller, bl. 216. Bloem IIS.

, bl. 18, stelt het gebeurde met het Por-
tugesche schip in 1813, dus na de eerste Engelsche expeditie.

3
) G. Muller, bl. 216.

*) Hartmann HS. I, bl. 11.
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deze onderneming in den kwaden moeson en met eene ma^t on^e-

evenredigd aan liet doel. Daar echter zijn raad geen ingang vond,

eindigde hij met de manschappen te leveren
,

doch de uitkomst

beantwoordde geheel aan zijne onguustige verwachtingen. Niettegen-

staande de Engelsche schepen
, versterkt met de flotilje van Sultan

Kasim , zeer onverwacht voor Sambas verschenen , vonden zij Pa-

ngeran Anom op geduchten wederstand voorbereid en werden met

zooveel dapperheid afgeslagen , dat zij zich onverrigter zake tot

den aftogt zagen genoodzaakt.

Het was thans voor de belangen des handels en de eer der

Britsche wapenen dubbel noodzakelijk geworden, Pangeran Anom op

eene voorbeeldige wijze te straffen, en zoo vroeg mogelijk in het

volgende jaar (1813) werd de aanval op Sambas met eene sterkere

en beter uitgeruste seheepsmagt hervat. De uitslag bleef niet lang

twijfelachtig; na een dapperen wederstand werden de verdedigers

op de vlugt geslagen , de roovervloot grootendeels vernietigd , de

stad geheel in de asch gelegd , het fort tot op den grond toe ge-

slecht , en het geschut in de rivier geworpen. Nog jaren later lag

voor den ingang van het residentie-huis een achltienponder , die

,

ten gevolge van een schot van een der Engelsche kanonneerhooten

,

twee of drie voet van den mond was gebarsten. De Sultan en de

Pangeran namen beiden de vlugt , de eerste naar Sangouw in de

binnenlanden van Sambas , de andere naar Passir Lundo , in de

nabijheid van Serawak. De slag bij deze gelegenheid aan Sambas

toegebragt was zoo groot, dat het zich daarvan in jaren niet heeft

kunnen herhalen 1
).

Als Commissaris van het Engelsche Gouverncnemt was kapitein

Garnham met de regeling van de zaken te Sambas belast. Er be-

stond echter geene de minste bedoeling om een Engelsch établisse-

ment aldaar te vestigen, en daar Pangeran Anom de voorname schul-

dige geweest was, poogden de Engelschen den Sultan gerust te stel-

len, die zich daarop te Sindjoedjoen 2
)
kwam nederzetten, waar hij

‘) Raffles, p. 198, 199, Memoir of General Gillespie, p. 191, Earl,

p. 225, Mundy II, p. 13, Ritter, bl. 120, G. Muller, bl. 216, Blume
,

bl. 142, van Kervel, bl. 189, Ilartmann HS. I, bl. 11, Tobias IIS.
,

bl.

45, van Grave IIS. I, bl. 2. Bij al deze schrijvers wordt echter de ex-

peditie tegen Sambas in zoo algemeene bewoordingen vermeld ,
dat het

schrale verhaal in den tekst alle3 bevat wat uit hunne gezamenlijke getui-

genissen is op te maken.
s

) De ligging dezer plaats is mij onbekend.
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een jaar daarna overleed, zonder wettige kinderen na te laten. Hoe

zonderling het ook luiden moge, Pangeran Anom , die zich zoo dik-

wijls met het bloed van Britsche onderdanen bezoedeld had, wist

zijne zaken bij het Engelsche tusschenbestuur op Java zoodanig te

plooijen, dat hij in 1815 als Sultan van Sambas werd erkend, niet-

tegenstaande een andere broeder van den overleden Vorst, die, schoon

jonger dan Pangeran Anom, ook van moeders zijde van vorstelijke

afkomst was, zijne aanspraken op den troon liet gelden. De be.

ruchte zeeroover, die jaren lang alle kusten van den Archipel van

de faam zijner euveldaden had doen wedergalmen, besteeg thans

als Sultan Anom Mohammed Ali Tsafioe’d-din den voorvaderlijken

troon 1
).

De nieuwe Sultan was ongetwijfeld een man van meer dan ge-

wone begaafdheden, die, onder andere omstandigheden geboren en

opgevoed , misschien onder de vorsten van zijnen stam als regent

zou hebben uitgeblonken. Het ontbrak hem noch aan moed, noch

aan verstand, en men prijst zijne zucht om kennis te verwerven;

maar de omgang met de zeeroovers had zijn goeden aanleg geheel

bedorven. Overgegeven aan het kaart- en dobbelspel, de hanenge-

vechten en het opium-rooken , zag men hem zelfs als Sultan vaak

gekleed als een gemeene Boeginees, met een vechthaan onder den

arm. Den Sultan van Pontianak droeg hij een doodelijken haat toe,

en ofschoon hij zich na zijne troonsbeklimming van regtstreeksche

deelneming aan den zeeroof schijnt onthouden te hebben, was hij

door zijne vroegere betrekkingen met vele roovershoofden genoodzaakt

veel door de vingers te zien, en kon men bezwaarlijk van hem eene

krachtige houding tot onderdrukking der rooverijen van zijne on-

derdanen en de naburige vorstjes verwachten 2
).

*) Ritter, bl. 120, die ten onregte van een ouderen broeder gewaagt,

die regt op den troon had. Juister spreekt Tobias, bl. 55, van „een broeder,

die, schoon jonger, van moeders zijde ook van vorstelijke afkomst was.”

Bloem HS., bl. 17, noemt dezen pretendent zeer ten onregte „een minder-

jarige zoon van den overleden Vorst.” Van Kervel zegt, bl. 188, dat niet

Pangeran Anom, maar een andere broeder, die hem na zijne vlugt als Pa-
ngeran Bandhara was opgevolgd, tot Sultan benoemd werd; maar dit is met

de overige aangehaalde schrijvers in klare tegenspraak. Den naam van den

nieuwen Sultan vindt men bij Netscher, bl. 14, en T. v. N. I., Jaarg. IX,
D. III

,
bl. 233. Uit deze laatste plaats zou men opmaken

, dat Sultan

Tsafioe’d-din eerst in 1818 aan do regering was gekomen; doch dit jaar

is slechts genoemd als dat van het eerste door het Nederlandsch Gouver-
nement met hem aangegaan contract.

s

) Tobias HS., bl. 50, 72, Bloem HS., bl. 17.

I. 31



584

Toen de nieuwe Sultan de regering aanvaard had , trachtte hij

het geheel vervallen oppergezag der vorsten van Sambas over de

Chinezen door strenge maatregelen te herstellen, en bragt derecog**

nitie-gelden weder op de oorspronkelijke som van 500 tail goud

’sjaars. Het eerste jaar werd hij vrij wel gehoorzaamd; doch wel-

haast plukte hij de wrange vruchten van den geest van verzet, dien

hij zelf in vroeger jaren bij de Chinezen gevoed had. Eerlang kwa-

men zij tegen hem in openbaren opstand en weigerden volstandig

zich aan de gemaakte regelingen te onderwerpen. Zij konden thans

grootendeels in hunne eigen behoeften voorzien, daar de rijst welig

in hunne districten tierde. Openlijk beleedigden zij zijne gezanten

,

bespolt’en zijne magt en weerstonden hem met de wapenen in de

hand, waarbij hij gemeenlijk het onderspit delven moest. Eigendunke-

lijk verminderden de Chinezen de recognitie-gelden tot op 100 tail,

die nog tevens tot voldoening moesten strekken van de inkomsten

vroeger door de vorsten geheven van de Dajaks van Montrado, die

de Chinezen geheel aan hun gezag onderworpen hadden; en zelfs

deze onbeduidende som werd nog gebrekkig voldaan. De overige

Dajaks waren meestal als apanage aan des Sultans broeders en an-

dere leden van het vorstelijk gezin toegewezen, zoodat hij daarvan

bijna geen voordeel trok. De handel van Sambas was geheel ver-

nietigd, de broeder des Sultans die aanspraak op den troon had

gemaakt, bleef hem een kwaad hart toedragen, en Sultan Kasim

ging voort hem waar hij kon ongelegenheden te berokkenen *).

Inmiddels was het in Ponlianak niet beter gesteld. Ook hier was

de Sultan niet langer meester over de Chinezen die zijn grondgebied

bewoonden, terwijl de toegefelijkheid, die hij hun had moeten be-

toonen , om hen in zijne aanhoudende oorlogen met Sambas op

zijne zijde te houden, zijn gezag geheel had ondermijnd. Gehukt

onder den last van zijns vaders schulden
,

gedrukt door de zorg

voor het onderhoud zijner talrijke familie , bevreesd voor den aan-

was der Chinezen, gehaat door alle vorsten van Borneo, in gedu-

rige vijandschap met den Sultan van Sambas, en de bronnen der

welvaart van zijn rijk door de voortdurende zeerooverij en het

verval van den handel ziende opdroogen , was ook deze Vorst ge-

noodzaakt naar den steun van een Europeesch gezag om te zien. 2
).

Op verzoek, zoo het schijnt, van den Sultan zelven, zond de Lui-

J

)
Van Kervel, bl. 189, Rltter, bl. 120, 121, Tobias HS., bl. 50, 51.

*) Ritter, bl. 121, Tobias HS., bl. 48, 49.
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tenant-Gouverneur van Java in 1814 den heer Bloem, voormaals

Resident van Banjer-massin, met een detachement van 20 man naar

Pontianak, om aldaar post te houden. Waarschijnlijk had deze

zending het dubbele doel, om aan het gezag des Sultans eenigen

steun te verschaffen, en met de gesteldheid en hulpmiddelen des

lands naauvvkeuriger bekend te worden. Na een verblijf van negen

maanden te Pontianak, werd echter de heer Bloem naar Java te-

ruggeroepen ,
vermoedelijk dewijl het vooruitzigt dat de koloniën

welhaast aan het Nederlandsch gezag zouden worden teruggegeven

,

eene verdere bezetting van Borneo’s Westkust voor de Brilsche

belangen niet wcnschelijk maakte *).

Bij zoodanigen hulpeloozen toestand der Vorsten van Sambas en

Pontianak, is het geenszins te verwonderen , dat toen in Junij 1816

het Nederlandsch gezag op Java was hersteld, kort daarna gezant-

schappen van de beide Sultans te Batavia aankwamen, met ver-

zoek om.de oude betrekkingen weder aan te knoopen, en Ilolland-

sclie ambtenaren ter bezetting naar Borneo te zenden. Hun wensch

vond een gunstig oor, maar de menigte en het gewigt der zaken,

waarmede zich Commissarissen-Generaal, belast met de overneming

en eerste regeling van het koloniaal beheer, overladen zagen, had

ten gevolge, dat eerst in het midden van 1818 aan het verzoek

der genoemde Vorsten kon voldaan worden 2
). Met de zending

van den eersten Nederlandschen Commissaris treedt de geschiedenis

van Borneo een nieuw tijdperk binnen, — een tijdperk, hetwelk

het mijne taak zal zijn in het andere deel van dit werk in zijne

merkwaardigste lotwisselingen te doen kennen.

') Hartmann HS. I, bl. 11, Tobias HS., bl. 45, G-. Muller, bl. 21G.

De eigenhandige memorie van den beer Bloem verspreidt over het doel

zijner zending naar Pontianak geen licht.
2

) Tobias, bl. 55, 56, Ritter, bl. 121, 206, G. Muller, bl. 217.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.



VERBETERINGEN.

INLEIDING bl. V. r. 23 moet Madei wegvallen. Vgl. bl. 5, noot 1.

r r VIII. « 14 moeten de woorden van welke het eerste — Meir van der
Capellen ontving wegvallen. Vgl. bl. 28, noot 1.

» » XXIX. » 30 — bl. XXX. r. 9 , beginnende met de woorden Men had
dikwijls en eindigende met koper inhield

,

is naar een foutief

berigt geschreven, en moet verbeterd worden naar bl. 63, 64.
*

. Vgl. noot 1 op bl. 64.

* » XLVI. " 10 staat in 1780 lees in 1786
a * » noot 2 " Hoofdstuk III. » Boek II, Hoofdstuk IV.
i •> •> * 3 r. 4 staat Logan

, p. 54, lees Logan, p. 511,
» » LIV. r. 19 staat Brillance lees Brilliance

» u « i 22 en bl. LV r. 18 staat stukgoederen lees lijnwaden.

» « LVI. » 1 staat in 1806 lees in 1810 of 1811. Vgl. bl. 380, noot 1.

» " LXVII. » 20 * stukgoederen * lijnwaden.

i • LXXX. " 11 » Goenoeg Teboer en r. 19 staat Goenoeng- Teboer lees beide

malen Goenong- Teboer.

" " XCI. « 8 « in 1840 lees in 1848.

BORNEO’S WESTKUST bl. 13 r. 10 staat AbdoeT-Rahman lees Abdoèr-rahman
* " » » noot 1 r. 6 staat 1,711 » 1,714
» » 'I 14 r. 2 staat Abdoe'l-Rahman ,

« Abdoe'r-rahman

,

" » » 28 " 22 » Sumtra * Sumatra
i • " 60 » 19 « Bahoe Besar. Misschien moet deze naam Bakon

Besar geschreven worden. Zie bl. 279, noot 1.

63

73
80
93

r. 7 staat zijn Peniti
,

lees zijn Panoraman , Peniti ,

16 » eene andere opgaven lees eene andere opgave
,

22 » Banoe Radja • Danau Radja
20 » tei-pekkong » tei-pe-kong

» * 28 » in 1811, » in 1813,
94 » 30 " fortje » fortje, in 1823 gesticht

,

" i 36 i In 1822 werden zij tezamen door 110 personen,
soldaten en bedienden daaronder gerekend, beicoond; lees In 1822
bestond het geheele personeel van beambten

,
soldaten en be-

dienden uit 110 man ;

101 r. 14 slaat zouden vormen lees zoude vormen
op de modder

,

» op den modder,
iji-pung-fong * Sji-poeng-fong

bl. 70. » bl. 72.

voor het grootste nut lees van het grootste nut
Kandei

,

lees Kendei
,

Bloeme * Blume
van de Koemei en verder lees van den Koemei

103 » 4
» n 32
" noot 2

107 * 17
109 » 29
110 noot 1

116 r. 19
en de verder

121 r. 4 staat Ik behoef het lees Ik behoef haar
129 " 11 n in haren schoot lees in zijnen schoot

136 i 15 » Kampong Seroewei " Kampong Seroenei

141 » 26 " in 1778 » in 1779
149 » 27 * die van Laoer « de rivier van Laoer
170 » 27 ” tot Kao-tsoe van de Tang-dynaslie , en dus tot

het begin van de zevende eeuw lees tol Kao-tsoeng van de

Tang-dynastie
,

en dus tot het midden van de zevende eeuw
Vgl. bl. 2S7 , noot 3.

182 noot 1 r. 4 staat Journal Anatique, lees Journal Asiaiigue,

i » 2. Vgl. omtrent Mangkabo bl. 357 , noot 1.

186 r. 34 staat bamboestams taan lees bamboeslam staan.

190 » 11 i een prachtigen boom, lees een prachtige boom,
« noot 2 r. 1 staat bl. 328 vr. lees bl. 328 vv.

235 r. 13 staat stukgoederen lees lijnwaden

241 // 1 » praauwenen » praauwen
251 voeg bij noot 2 aan het einde: Zie ook Legden, p. 45.

258 noot 1 staat bl. 204. lees bl. 201.

260
270
291
332
350
357
372
378

r. 5

' 18
. 2
» 17
" 24
» 20
» 8
" 22

ieSerang, de hoofdstad van Bantam, lees te Bantam,
derwaarts lees naar hunne hoofdplaats

vroegere

weinig goed
Compagnie-schepen
rnogten

om hen
Sumbawa

vroeger

weinig goud
Compagnie-schepen ,

mogen
om hun
Sumatra
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